




RELIGINIŲ MAŽUMŲ
LYGIŲ GALIMYBIŲ
UŽTIKRINIMAS
LIETUVOJE:
PROBLEMOS IR
REKOMENDACIJOS

Sudarytojos:
dr. Milda Ališauskienė ir dr. Jurga Bučaitė-Vilkė

      VšĮ Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras
Vilnius, 2014

RELIGINIŲ MAŽUMŲ
LYGIŲ GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMAS LIETUVOJE:

PROBLEMOS
IR REKOMENDACIJOS



ISBN 978-609-95627-2-8 (internetinis) 
ISBN 978-609-95627-3-5 (spausdintas) 

UDK  325.5(474.5)
                 Re-136

Religinių mažumų lygių galimybių  užtikrinimas Lietuvoje:
problemos ir rekomendacijos

Šis leidinys – Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 
projekto „Religinių mažumų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje: problemos ir galimi jų sprendimo 
būdai“ (Nr. VP1-4.1-VRM-08-V-01-007) dalis. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis 
pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebė-
jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-08-V priemonę „Val-
džios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“. Rėmėjų nuomonė nebūtinai atspindi 
projekto vykdytojų ir leidinio autorių nuomonę.



Tekste vartojamos santrumpos:

LR – Lietuvos Respublika
KT – Konstitucinis Teismas
JT – Jungtinės Tautos
str. – straipsnis

KNYGOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS:

Lygių galimybių pažeidimas – tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos rūšys 
bei priekabiavimas (LR Lygių galimybių įstatymas, 2003).

Tiesioginė diskriminacija – elgesys su asmeniu, kai dėl jo amžiaus, lytinės orien-
tacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų taikomos 
prastesnės sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam 
asmeniui, išskyrus šiuos įstatymų numatytus atvejus. 

Netiesioginė diskriminacija – veikimas ar neveikimas, teisės norma ar vertini-
mo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet 
juos įgyvendinant ar pritaikant gali atsirasti, atsiranda ar galėtų atsirasti faktinis nau-
dojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas 
tam tikro amžiaus, tam tikros lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklau-
somybės, religijos ar įsitikinimų asmenims.

Priekabiavimas – nepageidaujamas elgesys (diskriminacija), kai dėl amžiaus, ly-
tinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų 
siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama 
bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.

Religinė bendruomenė – asmenų grupė, siekianti įgyvendinti tos pačios religijos 
tikslus. Ji gali būti atitinkamos religinės bendrijos vietinis padalinys (LR religinių 
bendruomenių ir bendrijų įstatymas, 1995).

Tradicinė religinė bendruomenė – valstybė pripažįsta devynias Lietuvos istori-
nio, dvasinio bei socialinio palikimo dalį sudarančias tradicines Lietuvoje egzistuo-
jančias religines bendruomenes ir bendrijas: lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų 
katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų (stačiatikių), senti-
kių, judėjų, musulmonų sunitų ir karaimų (LR religinių bendruomenių ir bendrijų 
įstatymas, 1995).

Religinė mažuma – tradicine Lietuvoje nesanti religinė bendruomenė, t. y. kitos 
LR religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme aptartos religinės bendrijos. Šiame 
leidinyje religinės mažumos sąvoka vartojama religiniams judėjimams ir grupėms 
apibūdinti. 
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Dr. Milda Ališauskienė

Pratarmė

Daugiau nei prieš dvidešimt metų Lietuva pasuko politinės nepriklausomybės 
keliu, kuris atvėrė galimybes žmogaus teisėms ir laisvėms įgyvendinti. Laisvė pasi-
rinkti ir praktikuoti religiją ar įsitikinimus – viena esminių žmogaus teisių, pripažįs-
tama visų šiuolaikinių demokratinių valstybių. Savo piliečius gerbiančioje valstybėje 
visų galimybės į mokslą, švietimą, darbą yra lygios. Tačiau istoriškai susiklosčius si-
tuacijai, kai visuomenėje vyrauja viena religinė bendruomenė, dažnai susiduriama 
su problema, kaip užtikrinti lygias galimybes religinių mažumų bendruomenėms ir 
jų nariams. 

Dauguma Lietuvos gyventojų save priskiria Romos katalikų bendruomenei 
(77,2 proc.), bet kas penktas gyventojas išpažįsta kitą tikėjimą ar priklauso kitai reli-
ginei bendruomenei. Šie žmonės gali patirti religinę diskriminaciją bei netoleranciją 
savo atžvilgiu, religinę diskriminaciją gali patirti ir asmenys, save įvardijantys neti-
kinčiaisiais ar ateistais.

2007 m. Lietuvoje buvo atlikti du tyrimai1, kurių duomenys leido teigti: visuome-
nėje susiformavusios gana palankios sąlygos religinei netolerancijai ir diskriminaci-
jai reikštis, visuomenei trūksta žinių apie religines mažumas, formuojasi nepakantu-
mas religinių mažumų atžvilgiu. Apklausti religinių mažumų atstovai patvirtino, kad 
jiems tenka patirti religinę diskriminaciją įvairiose gyvenimo srityse, viešojoje erdvė-
je. Tokiame kontekste aktualu toliau tirti ir analizuoti Lietuvos visuomenės nuostatas 
religinių mažumų atžvilgiu, teisės aktų pokyčius, žiniasklaidos pateikiamą religinių 
mažumų paveikslą, individualias religinių mažumų bendruomenių narių patirtis ir 
gilinti viešojo sektoriaus darbuotojų bei visuomenės žinias apie religines mažumas, 
siekiant užtikrinti lygias galimybes šių bendruomenių nariams. 

2013–2014 m. Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras kartu su Lygių ga-
limybių kontrolieriaus tarnyba vykdė projektą „Religinių mažumų lygių galimybių 
užtikrinimas Lietuvoje: problemos ir galimi jų sprendimo būdai“ (sutarties nr. VP1-
4.1-VRM-08-V-01-007). Projekto tikslas – gilinti viešojo sektoriaus darbuotojų žinias 

1   Diskriminacija dėl religijos ir įsitikinimų Lietuvoje. Sociologinio tyrimo ataskaita. (2007). Tyri-
mo autoriai: A. Sprindžiūnas (vad.), M. Ališauskienė ir kt. Prieiga per internetą: http://www.lygybe.
lt/?pageid=10&id=66. Žiūrėta 2013-12-05; 2. Visuomenės apklausos apie naujuosius religinius judėjimus 
tyrimo ataskaita (2007). Tyrimą atliko Baltijos tyrimai LR teisingumo ministerijos užsakymu.
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apie lygių galimybių užtikrinimą įvairių religijų ir įsitikinimų asmenims Lietuvoje ir 
gerinti valdžios sektoriaus įgyvendinamą viešąją politiką religijos laisvės srityje. Pro-
jekto veiklos apėmė Lietuvos teisinės bazės analizę, visuomenės apklausą apie požiūrį 
į religines mažumas ir interviu su religinių mažumų atstovais bei žiniasklaidos turi-
nio analizę, atskleidžiančią religinių mažumų reprezentaciją, šių tyrimų duomenų 
pagrindu parengtos rekomendacijos. Projekto tyrimų duomenys bei rekomendacijos 
pristatytos penkių Lietuvos regionų viešojo sektoriaus darbuotojams. Šiame leidinyje 
pateikti projekto metu vykdytų tyrimų rezultatai bei rekomendacijos.

Pirmoji knygos dalis skirta teisinės bazės, reglamentuojančios religinių mažumų 
veiklą Lietuvoje, analizei. Jos autoriai – Marius Urbelis ir Arnoldas Matijošius, – nuo-
sekliai analizuodami konstitucinę praktiką bei įstatymus, diskutuoja apie teisinį re-
liginių mažumų lygių galimybių užtikrinimą ir jo kliūtis Lietuvoje. Šioje dalyje taip 
pat pateikti svarbiausių Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei įstatymų straipsniai, 
aptariantys religinių mažumų veiklos reglamentavimą, tokiose srityse kaip santuokos 
sudarymas, įvaikinimas, religinis švietimas, teises į žodžio laisvę, socialinę veiklą, 
nuosavybę ir t. t.

Antroji knygos dalis skirta kiekybinio tyrimo „Religinės mažumos ir jų teisės 
Lietuvoje“, kurį sudarė dvi Lietuvos gyventojų apklausos, rezultatai. Pirmą kartą šios 
apklausos buvo atliktos 2007 m., tad pakartotinai jas atlikus 2014 m. galima įžvelgti 
Lietuvos visuomenės religingumo bei požiūrio į religines mažumas pokyčius. Pir-
miausia aptariamos Lietuvos gyventojų religingumo kaitos tendencijos, toliau aiš-
kinamasi, kaip Lietuvos gyventojai vertina pasaulio religijas ir religines mažumas, 
veikiančias Lietuvoje, gyventojų žinias apie religines mažumas ir šių žinių šaltinį, 
pavyzdžiui, susitikimus su šių grupių atstovais. Šią knygos dalį pabaigia tyrimo duo-
menys apie pilietinių teisių užtikrinimą religinių mažumų nariams. Jais remiantis ga-
lima teigti, kad visuomenėje šiek tiek padidėjo religinių mažumų grupių žinomumas, 
bet jų vertinimas iš esmės nepasikeitė ir liko gana nepalankus. 

Trečioji knygos dalis skirta religinių mažumų reprezentacijos Lietuvos žiniasklai-
doje analizei, kurią atliko Gintarė Markauskaitė. Autorė analizuoja 2000–2012 m. 
didžiausiame šalies dienraštyje „Lietuvos rytas“ bei populiariausiame žinių portale 
„Delfi.lt“ publikuotus tekstus apie religiją ir religines mažumas. Pateikia ir komen-
tuoja tyrimo rezultatus, kokias religinių mažumų bendruomenes ir kaip dažniausiai 
aprašo minėtos žiniasklaidos priemonės. Aptariamos straipsnių, aprašančių religines 
mažumas antraštės bei iliustracijos, diskutuojama apie priežastis, kodėl religinės ma-
žumos tampa žurnalistų intereso objektu. Autorė atskleidžia, kad žiniasklaida, anali-
zuodama temas apie religines mažumas, stokoja objektyvumo, dažnai vienpusiškai ir 
neišsamiai jas pristato, stigmatizuoja, nušviečia jų problemas kriminalinių naujienų 
kontekste.

Ketvirtojoje knygos dalyje aptariami kokybinio tyrimo apie religinių mažumų 
lygių galimybių užtikrinimą Lietuvoje rezultatai, kuriuos pristato dr. Rūta Ruolytė-
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Verschoore. Tyrimo duomenys atskleidžia religinių mažumų bendruomenių narių 
patirtis Lietuvos visuomenėje ir jų interpretaciją. Analizuojamos individualios reli-
ginės diskriminacijos patirtys, jų priežastys ir pasekmės, atskleidžiama, kad religinė 
diskriminacija patiriama artimiausioje aplinkoje, religinių mažumų nariai stigmati-
zuojami viešumoje.

Penktoji knygos dalis – tyrimo išvados. Čia pristatomos visų tyrimo dalių išvados, 
pateikiančios įžvalgas apie religinių mažumų lygių galimybių užtikrinimo Lietuvoje 
galimybių teisinę bazę, visuomenės nuomonė bei požiūris į religines mažumas, šių 
grupių reprezentavimą žiniasklaidoje bei individualių religinių mažumų bendruo-
menių narių patirtis. Knyga baigiama rekomendacijomis, kaip tobulinti religinių ma-
žumų lygių galimybių užtikrinimą Lietuvoje teisės, žiniasklaidos, švietimo ir kitose 
visuomenės gyvenimo srityse.

Apibendrinant galima teigti, kad toks kompleksiškas žvilgsnis į religinių mažumų 
padėtį Lietuvoje leidžia susidaryti išsamesnį vaizdą apie visuomenės ir valstybės po-
žiūrį į religines mažumas, o kartu ir į savo piliečius, pastaruosius kelis dešimtmečius 
einačius demokratizacijos keliu. Tyrimų duomenys atskleidžia: nors yra tam tikrų 
pokyčių, tačiau dar daugiau jų turės įvykti keičiant valstybės ir visuomenės požiūrį į 
religines mažumas bei jų lygių galimybių užtikrinimą Lietuvoje.
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Advokatas Marius Urbelis
Arnoldas Matijošius

1 DALIS.
RELIGINIŲ MAŽUMŲ
LYGIŲ GALIMYBIŲ
UŽTIKRINIMAS
LIETUVOJE:
TEISINIAI ASPEKTAI

Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti, ar teisės sistema numato religinės mažumos 
sampratą ir kokie jos kriterijai; kaip užtikrinama religinių mažumų teisė į nediskri-
minavimą; kokios religinių mažumų teisių ir pareigų apimtys ir kaip individo teisė 
laisvai pasirinkti vieną ar kitą tikėjimą koreliuoja su valstybės nustatytais skirtingais 
įvairaus lygio religinių bendruomenių teisiniais statusais.

Tyrime taikomi teisės akto turinio eksplicitinės ir implicitinės prasmės analizės, 
teisės aktų sisteminės analizės bei lyginamasis metodai.

Tyrimo ataskaitą sudaro keturios dalys: pirmoji skirta religijos laisvės laidavimui, 
antroji – religinės mažumos sąvokos ar apibrėžimo problemai; trečioji – Lietuvoje 
pradedančiai formuotis atitinkamai konstitucinei doktrinai (būtent ji pagrindžia ty-
rimo išvadas, kodėl be šios doktrinos pokyčių neįmanomas geresnis ir palankesnis 
religinių mažumų teisinio statuso sureguliavimas žemesniais, nei Konstitucija, teisės 
aktais). Ketvirtojoje dalyje daugiausia dėmesio skirta Lietuvoje gilėjančiai takosky-
rai tarp vadinamųjų „tradicinių religinių bendruomenių“ ir „tradicinėmis nesančių 
religinių bendruomenių“, pateikta kai kurių įstatymų analizė. Tyrimo apimtis riboja 
analizę, todėl pasirinkti aktualiausi religinėms bendruomenėms teisės aktai, tačiau 
ne visi, kurie savo nuostatomis reguliuoja religinių bendruomenių veiklą.
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1.1. Religijos laisvės laidavimas
Laisvė ir teisė. Apskritai religijos laisvė, kaip vidinio asmens įsitikinimo viena ar 

kita tiesa, fenomenas netelpa į jokius juridinius rėmus. Su tuo sutinka visi teisininkai 
ir kitų socialinių mokslų atstovai (Gianella 1963, Aldridge 1999). Tol, kol tikėjimo 
išpažinimas neįgauna išorinių (liturginių ir kitų) formų, jis nėra reguliuojams teisės, 
nes tai apskritai neįmanoma; šios nuostatos nuo pat reguliavimo pradžios laikėsi ir 
įstatymų leidėjas. Religinis elgesys namuose, vienatvėje ar tik šeimos rate nereguliuo-
jamas teisės. Tačiau viskas daug sudėtingiau, kai kalbame apie išorinę religingumo ar 
įsitikinimų išraišką, nes tada susiduriame su religinėmis teisėmis, kurios, nors ir yra 
prigimtinės (taip yra iš esmės, nepaisant tų marginalinių atvejų, kai tam tikrais atve-
jais konkrečioms religijoms būna nustatomas valstybinės religijos statusas ar konsti-
tuciškai laiduojamas pranašumas prieš kitas religijas (konfesijas)), bet gali būti ribo-
jamos. Kartais tai daroma nepagrindžiant paties ribojimo jo būtinybe demokratinėje 
visuomenėje bei neproporcingai, t. y. apskritai, paneigiama kuri nors religinė teisė. 

Svarbus momentas, kurį Lietuvoje mažai kas tyrė ir net viena kita pasirodžiusi teisės 
mokslų disertacija valstybės ir bažnyčios klausimais stebėtinai drąsiai apskritai nutylėjo, – 
individo teisės rinktis tikėjimą santykis su tos bendruomenės, kurios tikėjimą jis tapatina 
su savuoju, teisiniu statusu valstybėje. Šiandien nekvestionuojama, kad įgyvendindamas 
Konstitucijos nuostatas dėl saviraiškos laisvės individas išlieka lygiateisiu piliečiu ir jo nega-
lima diskriminuoti. Bet kai jis, įgyvendindamas savo teises ir pagal savo pasirinkimą (skonį, 
tradiciją, preferencijas) pasirenka konkrečią religinę bendruomenę, dažnai paaiškėja, kad ji 
valstybės laikoma „tradicine nesančia“ ir negalinčia turėti tokių pačių teisių, kaip tradicinės. 
Yra būtent taip, nors skamba paradoksiškai ir aiškiai prieštarauja konstitucinei doktrinai: 
„Oficiali konstitucinė žmogaus teisių doktrina yra grindžiama ir principine nuostata, kad 
pagal Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį asmuo, įgyven-
dindamas vieną konstitucinę teisę, netektų galimybės įgyvendinti kitą konstitucinę (2000 m. 
birželio 30 d., 2002 m. lapkričio 25 d., 2003 m. liepos 4 d. KT nutarimai). 

Diskriminacijos religijos ir tikėjimo pagrindu draudimas. Lietuvoje teisės ak-
tai užtikrina visas asmens teises, susijusias su tikėjimo ir įsitikinimų laisve, laisve 
išpažinti ir skleisti savo tikėjimą, laisvai privačiai ir viešai jį praktikuoti ir jo mokyti.

Konstitucijos 25 str. 1 dalis deklaruoja asmens teisę turėti įsitikinimus, laisvai juos 
reikšti, ieškoti ir skleisti informaciją. 26 str. 1 dalis skelbia, kad ir konkreti „minties, 
tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma“. Šio str. 2 dalyje teigiama, jog  „kiekvienas 
žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą ir vienas ar su ki-
tais, privačiai ar viešai ją išpažinti, atlikinėti religines apeigas, praktikuoti tikėjimą 
ir mokyti jo“. Trečiąja dalimi pabrėžiama, kad „niekas negali kito asmens versti nei 
būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją arba tikėjimą“. Galiausiai 
25 str. 5 dalimi įtvirtinama nuostata, kad „tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų 
ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus“.
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Šios nuostatos pakartotos ir kituose teisės aktuose, ypač Religinių bendruomenių 
ir bendrijų įstatyme: deklaruojama daugelio valstybių įstatymuose panašiai formu-
luojama iš paprotinės (o dabar įtvirtinta ir pozityviojoje konvencinėje tarptautinėje 
teisėje) gimusi visuotinė viešosios teisės nuostata:

Lietuvoje nėra valstybinės religijos.
Kiekvienas žmogus Lietuvos Respublikoje turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją 
arba tikėjimą, taip pat pakeisti savo pasirinkimą ir vienas ar su kitais, privačiai ar 
viešai ją išpažinti, atlikti religines apeigas, praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo.
Niekas negali kito asmens versti nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors 
religiją arba tikėjimą.
Žmogaus laisvė išpažinti ir skleisti religiją arba tikėjimą negali būti ribojama kitaip, 
kaip tik įstatymu ir tik tada, kai būtina garantuoti visuomenės saugumą, viešąją tvar-
ką, žmonių sveikatą ir dorovę, taip pat kitas asmens pagrindines teises ir laisves.
Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklė-
jimu pagal savo įsitikinimus.
Žmogaus praktikuojama religija ar tikėjimu negali būti pateisinamas nusikaltimas 
ar įstatymų nevykdymas.
Tikintieji turi teisę laisvai jungtis į religines bendruomenes, bendrijas bei kurti re-
ligines organizacijas.
Kiekvienas asmuo dėl savo religinių įsitikinimų vietoj privalomos karinės tarnybos 
gali pasirinkti alternatyvią (darbo) tarnybą. (įstatymo 2 straipsnis)

Pažymėtina, kad šiame straipsnyje tikintiesiems įtvirtinama teisė į korporatyvinę 
tikėjimo laisvę: t. y. jų teisė savo noru susijungti į (nesvarbu, registruotas ar nere-
gistruotas, religinės daugumos ar religinės mažumos pobūdžio) religines bendruo-
menes ar bendrijas bei patiems įkurti naujas religines organizacijas. Ši nuostata yra 
standartinė ir būdinga daugelio Vakarų šalių teisės sistemoms. 

Teisė į korporatyvinę tikėjimo laisvę taip pat galioja tik kolektyvams, taip pat yra 
susijusi su religinių bendruomenių pripažinimu (juridinio asmens teisių suteikimu 
bei aukštesnio statuso – valstybės pripažintos religinės bendruomenės ar bendrijos bei 
tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos statuso suteikimu). Šie korporatyvinės 
religijos laisvės aspektai bei valstybės ir religinių bendrijų santykių aspektai reguliuo-
jami visų pirma Konstitucijos 43 str. bei Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 
5, 6, 10 ir 11 straipsniais. Dalis religinių mažumų yra juridiniai asmenys, kita dalis – ne 
(dėl įvairių priežasčių, nebūtinai dėl neatitikimo valstybės nustatytus kriterijus, kiek dėl 
savo apsisprendimo). Įstatymų komentarų dalyje dėstoma, kad pasitaiko teisės aktų, 
kuriais tokių neregistruotų juridiniais asmenimis religinių bendruomenių narių atžvil-
giu įtvirtinamos diskriminacinės nuostatos. Beje, kuriant šiuos aktus niekada nėra da-
lyvavę jokie religinių bendruomenių atstovai ar šios srities specialistai. 
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Nuo pat Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo rengimo pradžios įstaty-
mo kūrėjai, o vėliau – ir jį interpretuojančios valstybės įstaigos siekė atskirti speci-
finius religinių bendruomenių teisių bei pareigų valstybėje klausimus nuo individo 
religinių teisių bei pareigų. Tai buvo ypač pastebima gilėjant teisių takoskyrai tarp 
tradicinių ir tradicinėmis nesančių religinių bendruomenių ir bendrijų. 

Labai daug Lietuvos teisės aktų yra expressis verbis draudžiama diskriminuoti re-
ligijos pagrindu. Paprastai blanketinė norma, draudžianti diskriminaciją religijos ar 
įsitikinimų pagrindu, įrašoma į kiekvieną asmens teises reguliuojantį įstatymą. Tokių 
normų galima rasti, pavyzdžiui: LR valstybės politikų elgesio kodekso patvirtinimo, 
įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatyme; LR informacinės visuomenės paslaugų įsta-
tyme; LR moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme; LR ekonominių ir kitų tarptauti-
nių sankcijų įgyvendinimo įstatyme; LR rinkimų į Europos Parlamentą įstatyme; LR 
darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme; LR valstybės tarnybos įstatyme; LR Seimo 
kontrolierių įstatyme; LR teismų įstatyme; LR darbo kodekse; LR civilinio proceso 
kodekse; LR bausmių vykdymo kodekse; LR baudžiamajame kodekse; LR baudžia-
mojo proceso kodekse; LR visuomenės informavimo įstatyme; LR informacinės vi-
suomenės paslaugų įstatyme; Lietuvos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatyme; LR 
nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme; LR 
įstatyme dėl užsieniečių teisinės padėties bei LR asmenų, nukentėjusių nuo 1939–
1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatyme. Išvardytuose teisės aktuose laiduoja-
ma valstybės apsauga ir pagalba asmenims, patyrusiems diskriminaciją ar persekio-
jimą religijos ar tikėjimo pagrindu.
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1.2. Religinė mažuma:
juridinė ir sociologinė samprata

Pasiekti tyrimo tikslus komplikuota ir dėl to, kad sąvoka „religinė mažuma“, nors 
plačiai vartojama tarptautiniuose, ypač JT organizacijos, dokumentuose, Lietuvos 
teisėje nėra apibrėžta. Sociologai pateikia jos sąvoką ir nemažai komentarų. Tačiau 
teisėje, įskaitant ir nacionalinę konstitucinę, gana retai atsižvelgiama į kitų socialinių 
mokslų pasiekimus. Manytina, kad teisė negali efektyviai apsaugoti žmogaus teisių, 
kai formuojant teisinius argumentus nėra atsižvelgiama į empirinius duomenis, o 
būtent jais sėkmingai dispnuoja sociologija, statistika, antropologija ir daugelis kitų 
socialinių mokslo sričių tyrimai. Mokslinėje literatūroje apstu pavyzdžiu. Štai Nielsas 
Pedersenas (2013) argumentuotai kritikuoja konstitucininkus, kurie gali, bet nesinau-
doja politikos mokslo, sociologijos, kognityvinės ir socialinės psichologijos žiniomis, 
padedančiomis empiriškai pagrįsti konstitucinėje doktrinoje kuriamus norminius 
modelius. Jis teigia, kad mūsų norminiai įsitikinimai sąlygojami ir pasaulio pažinimo 
apskritai, todėl normatyvinio argumento praktinės išvados gali būti klaidingos, jeigu 
argumentas paremtas su realybe prasilenkiančiomis empirinėmis prielaidomis.

Religinių mažumų samprata neatsipindi nė viename teisės akte, tačiau manytina: 
nors šios nuostatos yra implicitinės, religinės mažumos būtinai naudojasi ir konsti-
tucine apsauga, nes šiuolaikinėje Lietuvos konstitucinės teisės teorijoje niekur negin-
čijama, kad dabartinė 1992 m. LR Konstitucija yra antimažoritarinė, t. y. numatanti 
efektyvią įvairių mažumų apsaugą nuo daugumos (dažniausiai politinės, bet mūsų 
atveju – taip pat ir religinės; beje, dažnai skirtingais būdais susitapatinančios su po-
litine valdžia) primestos teisinės tvarkos bei nepagrįsto teisių ribojimo (Ališauskie-
nė, Schröder 2012). Vis dėlto, kol nė viename konstituciniame prašyme KT religinės 
mažumos egzistavimo problema nebus argumentuotai teikiama konstitucinei justi-
cijai ištirti, labai maža tikimybė (vis dėlto ji yra), kad minėta problema bus iš esmės 
sprendžiama.

Mokslas teikia siūlymų, kaip teisės doktrina, visų pirma – konstitucinė, galėtų 
taikyti empirinę kitų socialinių mokslų patirtį. Pavyzdžiui, minėtasis N. Pedersenas 
(2013) siūlo tris būdus, kuriuos gali (kartais ir naudojasi) pasitelkti bylose konstitu-
ciniai teismai ar jiems prilygintos institucijos. Vienas jų – empirinių klausimų spren-
dimą pavesti ekspertams-liudytojams.
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1.3. Religinių mažumų lygių
galimybių užtikrinimas Lietuvoje:
konstitucinė praktika

Pradžioje – pastaba dėl aktų išdėstymo tvarkos šiame tyrime. Kai kas laikosi nuo-
monės – klaidingos ir dėl to kritikuotinos, – kad Konstitucija ir ypač jos aiškinimas 
niekuo nesiskirtia nuo bet kokio Seimo priimto teisės akto ir jo aiškinimo. Tyrimo 
autoriai laikosi pozicijos, kad konstitucinė teisė yra teisės par excellence visos kitos – 
ordinarinės – teisės atžvilgiu, todėl tik pagal ją galima vertinti visų ordinarinės teisės 
aktų, nepaisant jų formos ir juos priėmusių teisės subjektų prigimties, konstitucin-
gumą.

1992 m. visos Tautos referendumu buvo priimta LR Konstitucija. Ji turėjo 
atspindėti visuomenės siekį kurti atvirą, taip pat ir religine prasme neksenofo-
bišką, visuomenę. Tai suprantama, nes Lietuva pasirinko vakarietiško modelio 
demokratinį vystymosi kelią. Religijos klausimai reglamentuojami tiek Konstitu-
cijos preambulėje, tiek joje eksplicitiškai bei implicitiškai įtvirtintais bendraisiais 
principais; pavyzdžiui, tai liudija minties laisvė ir visų asmenų lygybė nepaisant 
jų religinių įsitikinimų, tėvų teisė auklėti savo vaikus įtvirtinta atskiru Konsti-
tucijos skirsniu, inter alia skirtame institucinių religinių bendrijų santykių su 
valstybe aspektams.

Konstitucijos preambulėje nustatyta, kad „Lietuvių tauta prieš daugelį amžių su-
kūrusi Lietuvos valstybę, jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir LR Kons-
titucijomis, šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę, – išsaugo-
jusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, įkūnydama prigimtinę žmogaus ir 
Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje 
Lietuvos valstybėje, – puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę, siekdama atvi-
ros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, atgimusios Lietuvos 
valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią Konstituciją.“

Pabrėžtina: remiantis iki tyrimo dienos suformuota LR KT doktrina, preambulė 
nėra vien deklaratyvus teiginys, ji – lygiavertė visoms kitoms konstitucinėms nor-
moms ir straipsniams. Preambulėje įtvirtintas teisinės valstybės siekis. Klasikinė 
teisinė valstybė supranta religinių idėjų pliuralizmą: visų asmenų, nepaisant jų įsi-
tikinimų (taip pat ir religinių) lygybę, tėvų teisę auklėti vaikus pagal šeimoje prak-
tikuojamą (išpažįstamą) religiją. Pagal konkrečios valstybės konstitucinę tradiciją ir 
sąrangą teisinės valstybės modelis numato intensyvesnį arba ne tokį intensyvų dia- 
logą bei įvairias įmanomas bendradarbiavimo formas su religinėmis bendrijomis 
(pvz., Konkordatas su Vatikanu, dvišalės sutartys tarp valstybės ir nacionaliniu lygiu 
įsteigtos religinės bendrijos ar bendruomenės ir pan.)
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Svarbu pažymėti, kad Konstitucijos preambulėje minima ir atvira pilietinė vi-
suomenė. Religinio gyvenimo kontekste atvirumas visuomenėje reiškia visų pirma 
atvirumą įvairiai religinei minčiai: tiek turinčiai senas tradicijas, tiek atėjusiai per 
dvasinius-kultūrinius mainus ar tiesiog susiformavusiai individo ar jų grupės sąmo-
nėje. Negalima prisidengti religija darant nusikaltimus; piktnaudžiavimas prigimtine 
žmogaus teise nevaržomai reikšti savo religiją (religinius jausmus) negali būti reiški-
nys, būdingas atvirai pilietinei visuomenei, teisinei valstybei.

Konstitucijos 26 str. teigiama:
Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma.
Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą ir 
vienas ar su kitais, privačiai ar viešai ją išpažinti, atlikinėti religines apeigas, prak-
tikuoti tikėjimą ir mokyti jo.
Niekas negali kito asmens versti nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors 
religiją arba tikėjimą.
Žmogaus laisvė išpažinti ir skleisti religiją arba tikėjimą negali būti apribota kitaip, 
kaip tik įstatymu ir tik tada, kai būtina garantuoti visuomenės saugumą, viešąją tvar-
ką, žmonių sveikatą ir dorovę, taip pat kitas asmens pagrindines teises ir laisves.
Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklė-
jimu pagal savo įsitikinimus.

Komentuojant minėtas normas pabrėžtina, kad Konstitucijoje expressis verbis 
įvardijama tikėjimo laisvė, kuri yra nevaržoma. Tačiau Konstitucijos 26 str. 4 dalyje 
taip pat įtvirtinta ir galimybė riboti laisvę išpažinti religiją arba tikėjimą, laisvę juos 
skleisti. Tai galima daryti tik esant trims sąlygoms, kurias formuluoja tiek konsti-
tucinė doktrina, tiek išsami Europos žmogaus teisių teismo praktika: negalima vi-
siškai paneigti šios teisės (t. y. ribojimas turi būti proporcingas siekiamam tikslui), 
tikslai, kurių siekiama ribojant šią laisvę, yra aiškiai nustatyti ir negali būti jokie kiti 
(visuomenės saugumas, viešoji tvarka, žmonių sveikata ir dorovė, kitos asmens pa-
grindines teisės ir laisvės), ribojimas turi būti numatytas įstatymais (t. y. negali būti 
vien teisę taikančiojo pareigūno (asmens) sugalvotas ir niekur įstatyme neįvardytas). 
Pavyzdžiui, Susirinkimų įstatymo 1 str. 2 dalyje aiškiai nurodyta, kad šis įstatymas 
nereglamentuoja susirinkimų, kurie vyksta ar kuriuos organizuoja: <...> valstybės 
pripažintos religinės bendruomenės ir bendrijos religinėms apeigoms atlikti kulto 
pastatuose, kapinėse ir kitose įstatymų nustatytose vietose; <....> įstatymų nustatyta 
tvarka įregistruoti viešieji ir privatūs juridiniai asmenys savo ar kitose teisėtai val-
domose ir naudojamose teritorijose ar patalpose; <...> fiziniai asmenys viešosiose 
vietose, individualaus ir bendrojo naudojimo patalpose, jeigu taikaus susirinkimo 
tikslas yra tenkinti privačius interesus. Todėl, vertinant pagal konstitucinius impera-
tyvus, šiuo įstatymu iš tikro nėra numatyta galimybė riboti minėtų trijų kategorijų – 
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1) valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų apeigų (kulto pastatuose, 
kapinėse ir kitose įstatymų nustatytose vietose); 2) įstatymų nustatyta tvarka įregis-
truotų viešųjų ir privačių juridinių asmenų susirinkimų (įskaitant ir pagal specialųjį 
įstatymą registruotų būtent religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis) savo ar 
kitose teisėtai valdomose ir naudojamose teritorijose ar patalpose; 3) fizinių asmenų 
(t. y. gali būti ir neregistruota religinė bendrija, veikianti kaip grupė fizinių asmenų 
viešosiose vietose, individualaus ir bendrojo naudojimo patalpose) – taikių susirin-
kimų, jeigu taikaus susirinkimo tikslas yra tenkinti privačius (ir religinius) interesus. 
Įstatymo leidėjo motyvai, kodėl pagal įstatymo raidę „apeigas atlieka valstybės pri-
pažintos religinės bendruomenės ir bendrijos“, o tokių pačių tikslų turintys juridiniai 
asmenys ir fizinių asmenų grupės „renkasi į susirinkimus“, bet neatlieka apeigų, yra 
neaiškūs. Interpretuojant – bet koks susirinkimas gali būti ir apeiginio (religinio) 
pobūdžio, o valstybė a priori neturi teisės spręsti apeigiškumo buvimo ar nebuvimo, 
nes tai priklauso nuo vidinio susirinkusiųjų nutarimo ir apsisprendimo.

Konstitucijos 27 str. nustatyta, kad „Žmogaus įsitikinimais, praktikuojama re-
ligija ar tikėjimu negali būti pateisinamas nusikaltimas ar įstatymų nevykdymas.“ 
Šis straipsnis nebuvo interpretuotas doktrinoje. Suprantama, smurtas prieš žmogų 
ar žmonių grupę, žmogaus pagrindinių teisių ar laisvių atėmimas ar apribojimas, 
kai to siekiama pasitelkus religinius argumentus, būtų res ipsa loquitur Konstitucijos 
pažeidimas. Sudėtingesni atvejai susiję su išpažinties paslaptimi (ar per sielovadinį 
darbą sužinota informacija) ir pareiga padėti atskleisti nusikaltimą ar jo rengimą; 
kūno dalių apipjaustymą religiniais tikslais; ritualinio gyvūlių aukojimo apeigų ritu-
alais; religinių drabužių nešiojimą viešumoje. Tokių juridinio pobūdžio kolizijų kilo 
kai kuriose Europos Sąjugos valstybėse (pvz., Prancūzijoje, Lenkijoje, Vokietijoje), 
bet ne Lietuvoje. 

Konstitucijos 29 str. nustatyta, kad „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės ins-
titucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir 
teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, 
tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.“

Komentaras. Šį straipsnį skirtingu metu KT interpretavo nevienodai. Štai viena-
me iš savo pirmųjų aktų – 1993 m. lapkričio 8 d. nutarime – konstatavo, kad „29 str. 
yra Konstitucijos II skirsnyje, kuris pavadintas „Žmogus ir valstybė“, todėl sąvoka 
„asmuo“ šiuo atveju tegali būti „žmogaus“ sinonimas. Šiame Konstitucijos skirsnyje, 
kartu ir 29 str. kalbama tik apie žmogaus ir piliečio teises, laisves bei pareigas, todėl 
nėra juridinio pagrindo plačiau traktuoti sąvoką „asmuo“. Kolektyviniams teisės su-
bjektams (organizacijoms, institucijoms) būdinga teisinės padėties įvairovė, todėl tik 
teisės subjektų tipologijos pagrindu gali būti išskiriamos vienodą specialųjį teisnumą 
turinčios subjektų grupės, tik jos gali būti tarpusavyje lyginamos.“

Vėliau, pradedant nuo 1996 m., doktrinoje įsivyravo aiškinimas, kad lygybė tai-
koma ir juridiniams asmenims:
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„Visų asmenų lygybės principas reiškia ir tai, kad atitinkamos rūšies santykių su-
bjektams – visiems vienodais požymiais pasižymintiems asmenims (jų grupėms) turi 
būti taikomas tas pats įstatymas ar kitas teisės aktas – tas pats vienodas, visiems tos 
kategorijos subjektams bendras, lygus matas. Vienodai turi būti taikomos tiek mate-
rialiosios, tiek proceso teisės normos“ (2003 m. gruodžio 30 d. nutarimas).

Tačiau KT savo doktrinoje nustatė ir tai, kad gali būti taikomas ir diferencijuotas 
reguliavimas asmenų, „priklausančių skirtingoms kategorijoms, jeigu tarp šių asmenų 
yra tokio pobūdžio skirtumų, kurie tokį diferencijuotą reguliavimą daro objektyviai 
pateisinamą,“ atžvilgiu. Pavyzdžiui, „Konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas 
savaime nepaneigia galimybės įstatymu nustatyti nevienodą, diferencijuotą teisinį re-
guliavimą tam tikrų asmenų, priklausančių skirtingoms kategorijoms, atžvilgiu, jeigu 
tarp šių asmenų yra tokio pobūdžio skirtumų, kurie tokį diferencijuotą reguliavimą 
daro objektyviai pateisinamą. Diferencijuotas teisinis reguliavimas, kai taikomas tam 
tikroms vienodais požymiais pasižyminčioms asmenų grupėms, jeigu juo siekiama 
pozityvių, visuomeniškai reikšmingų tikslų arba jeigu tam tikrų ribojimų ar sąlygų 
nustatymas yra susijęs su reguliuojamų visuomeninių santykių ypatumais, savaime 
nelaikytinas diskriminaciniu (KT 1998 m. lapkričio 11 d., 2005 m. gegužės 13 d., 
2006 m. gegužės 31 d., 2009 m. kovo 2 d., 2009 m. balandžio 29 d. nutarimai, 2010 m. 
balandžio 20 d. sprendimas, 2010 m. birželio 29 d. nutarimas).“

Konstitucijos 29 str. kontekste (kiek jis oficialiai išaiškintas iki šio tyrimo), sunku 
pasakyti, ar tikybos (teologiniai, liturginiai, moraliniai-praktiniai, religinės bendruo-
menės veikimo šalyje laikotarpio, jos paplitimo visuomenėje) išskirtinumai būtent ir 
yra tokie „skirtumai, kurie tokį diferencijuotą reguliavimą daro objektyviai pateisi-
namą.“ Aišku tik tiek, kad visos religinės bendruomenės yra unikalios, jų teologija 
(jeigu joje neraginama pažeisti įstatymų) apskritai negali būti vertinama vertybiškai; 
o valstybės, kurioje niekada anksčiau nebuvo iki galo įtvirtintas demokratinei visuo-
menei būdingas religinis pliuralizmas bei derami apsaugos nuo religinės daugumos 
spaudimo religinėms mažumoms mechanizmai, religinis peizažas negali būti atspir-
ties tašku vertinant religijų paplitimą ar kitus jų bruožus, kaip objektyviai pateisinan-
čius diferencijuotą reguliavimą. Kelios Europos Sąjungos šalys (Didžioji Britanija, 
Švedija, Slovėnija, Estija) istoriškai vyraujančios religinės daugumos nediferencijuoja 
nuo kitų religinių grupių ir įstatymais nesuteikia objektyvių pranašumų. Tiesa, yra ir 
kitokių valstybių, kuriose viena ar kita apimtimi valstybinėms religijoms (Vokietija) 
arba tradicinėms religinėms bendrijoms (Latvija) įstatymų leidėjas suteikia tokių tei-
sių, kurių neturi kitoms religinėms bendrijoms priklausantys asmenys.

Pasiūlymas. Atsižvelgdamas į pastaruoju metu atliktų mokslo (visų pirma – 
sociologinių) tyrimų duomenis, siekdamas išspręsti įstatymų leidėjui kylančius pro-
bleminius klausimus, KT konstitucinėje doktrinoje galėtų dar kartą išaiškinti savo 
nuostatą apie religinės bendruomenės ar religinės bendrijos juridinio asmens statusą 
turinčių fizinių asmenų grupių tarpusavio „skirtumus, kurie diferencijuotą regulia-
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vimą daro objektyviai pateisinamu“. Tai suponuoja argumentas, kad įstatymų leidy-
bos praktikoje šiuo metu nėra kriterijaus, kaip teikiant privilegijas tradicinėms ir/ar 
valstybės pripažintoms religinėms bendrijoms, cituojant KT, gali būti „siekiama po-
zityvių, visuomeniškai reikšmingų tikslų“. Praktiškai dar didesnis privilegijų skaičius 
tradicines religines bendrijas tik dar labiau izoliuoja ir verčia užsisklęsti, šio statuso 
negalinčias įgyti religines bendrijas – vystyti nevisavertiškumo sindromą, o jų narius, 
kaip rodo sociologiniai tyrimai, verčia jaustis diskminuojamais ir (ar) netoleruoja-
mais būtent dėl valstybės vardu priimamų teisės aktų (teisinio reguliavimo). Taip pat 
galima plačiau išaiškinti konstitucinę doktriną, kokie, pasak KT, „visuomeninių san-
tykių ypatumai“ (pvz., su naujaisias religiniais judėjimais ar religinėmis mažumomis 
siejamų naujovių ar nežinomybės baimė visuomenėje, įprastinės tvarkos ir hierarchi-
jos balanso tarp religinio gyvenimo subjektų išlaikymas, išskirtinių finansinių lėšų 
gavimas iš valstybės ar pan.) yra susiję su „tam tikrų ribojimų ar sąlygų nustatymu“, 
kuris „savaime nelaikytinas diskriminaciniu“, ir kada tokie ribojimai jau būtų laiko-
mi diskriminaciniais. Nesant aiškių ir nedviprasmiškų konstitucinių kriterijų, tokių 
apribojimų ar salygų ratas įstatymų leidėjo ir vykdomosios valdžios pastangomis gali 
būti nepateisinamai plečiamas, taip net efektyviai paneigiant prigimtines teises ar 
su jomis susijusias teises; pavyzdžiui, teisę informuoti apie save per visuomeninę ži-
niasklaidą, teisę į privačias mokymo įstaigas, teisę kviestis dvasininkus iš užsienio 
misionieriškam darbui LR ir pan. Tai, kad įstatymų leidėjui kyla tokių ir panašių 
(pvz., kiek vienas nuo kito nepriklausomų juridinių asmenų gali atstovauti vienai iš 
įstatyme įvardytų tradicinių religinių bendrijų) sudėtingų praktinių klausimų, liudija 
ir 2007 m. Teisingumo ministro prašymas KT išaiškinti jo paties 2000 m. nutarimą 
dėl įvairių religinių bendrijų statuso ir jų santykio su valstybe.

LR Konstitucijos 40 str. nustatyta, kad „Valstybinės ir savivaldybių mokymo ir 
auklėjimo įstaigos yra pasaulietinės. Jose tėvų pageidavimu mokoma tikybos. Įsta-
tymo nustatyta tvarka gali būti steigiamos nevalstybinės mokymo bei auklėjimo įs-
taigos. Aukštosioms mokykloms suteikiama autonomija. Valstybė prižiūri mokymo 
ir auklėjimo įstaigų veiklą“. Konstitucijos 40 str. 1 dalies nuostatą, kad „tėvų pagei-
davimu mokoma tikybos“ KT aiškino 2000 m. birželio 13 d. nutarimu, t. y. daugiau 
kaip prieš dešimt metų, todėl atitinkama doktrina šiame tyrime nebus pristatoma, 
išskyrus tas jos dalis, kurios vėliau buvo interpetuojamos 2007 m. KT sprendime, 
aiškinančiame 2000 m. birželio 13 d. nutarimą.

Konstitucijos 42 str. nustatyta, kad „Kultūra, mokslas ir tyrinėjimai bei dėsty-
mas yra laisvi. Valstybė remia kultūrą ir mokslą, rūpinasi Lietuvos istorijos, meno 
ir kitų kultūros paminklų bei vertybių apsauga. Dvasinius ir materialinius autoriaus 
interesus, susijusius su mokslo, technikos, kultūros ir meno kūryba, saugo ir gina 
įstatymas.“ 

Šias nuostatas pakomentuosime. Minėta, kad KT 2000 m. nutarimu aiškino ne 
vieno Konstitucijos straipsnio turinį. Pagal turinį Konstitucijos 42 str. 1 dalies norma, 
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kad kultūra, mokslas ir tyrinėjimai bei dėstymas yra laisvi, neatitinka teisės normos, 
nustatančios, jog pasaulėžiūros ugdymo reikalavimus ir reikalavimus su ugdymu su-
sijusiam švietimo įstaigos personalui nustato religinė bendrija, nes tai suponuoja, 
jog religinė bendrija turi teisę kištis į darbuotojų įsitikinimus, daryti jiems poveikį, 
aiškintis jų požiūrį į religiją, tikėjimą ar netikėjimą. Šiame tyrime plačiau nekomen-
tuosime konstitucinės nuostatos, kad „kultūra, mokslas ir tyrinėjimai bei dėstymas 
yra laisvi“, kadangi per pastaruosius 10 metų religijos laisvės ir religinių bendrijų 
teisių kontekste ji nebuvo aiškinama.

LR Konstitucijos 43 str. nustatyta:
Valstybė pripažįsta tradicines Lietuvoje bažnyčias bei religines organizacijas, o kitas 
bažnyčias ir religines organizacijas – jeigu jos turi atramą visuomenėje ir jų moky-
mas bei apeigos neprieštarauja įstatymui ir dorai.
Valstybės pripažintos bažnyčios bei kitos religinės organizacijos turi juridinio as-
mens teises. 
Bažnyčios bei religinės organizacijos laisvai skelbia savo mokslą, atlieka savo apei-
gas, turi maldos namus, labdaros įstaigas ir mokyklas dvasininkams rengti.
Bažnyčios bei religinės organizacijos laisvai tvarkosi pagal savus kanonus ir statu-
tus.
Bažnyčių bei kitų religinių organizacijų būklė valstybėje nustatoma susitarimu 
arba įstatymu.
Bažnyčių bei religinių organizacijų mokslo skelbimas, kita tikybinė veikla, taip pat 
maldos namai negali būti naudojami tam, kas prieštarauja Konstitucijai ir įstaty-
mams. Lietuvoje nėra valstybinės religijos.

Konstitucijos normas dėl religinių bendrijų tradiciškumo bei valstybės pripažini-
mo galima interpretuoti keleriopai. Viena galimų, gal net akivaizdžių, interpretacijų 
būtų visiškai suderinama su valstybės ir religinių bendrijų santykių modeliu, pagal 
kurį visos religinės bendruomenės ir bendrijos būtų lygios prieš įstatymą. Šioje pers-
pektyvoje Konstitucijos 43 str. galima skaityti taip: valstybė pripažįsta Lietuvoje vei-
kiančias religines bendruomenes ir bendrijas; šis pripažinimas reiškia, kad religinės 
bendruomenės ir bendrijos gali būti juridiniai subjektai (2 dalis). Tačiau valstybė 
pripažįsta (ir juridinio asmens teises suteikia) ne visoms religinėms bendrijoms, o 
tik toms, kurios turi atramą visuomenėje (pvz., religijos, kurias išpažįsta bent nedi-
delė dalis Lietuvos gyventojų) ir kurių mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymui 
ir dorai. Pavyzdžiui, iki šiol 1982 m. Turkijos Respublikos Konstitucija, nedvipras-
miškai sukurta šalies apsaugai nuo islamizacijos ir sekuliarių vertybių klestėjimui 
laiduoti, draudžia bet kuriai religinei bendrijai gauti juridinio asmens teises. Tačiau 
lyginamuoju aspektu vargu bau Lietuva turėtų, nors tai būtų tik iš dalies, į vakarietiš-
ką savo Konstituciją perkelti reguliavimą, panašų į turkų nuostatas.
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Valstybė net netikrina kai kurių religinių bendrijų mokymo ir apeigų atitikties 
įstatymo reikalavimams bei atramos visuomenėje, nes tos religinės bendruomenės 
yra tradicinės Lietuvoje ir šie dalykai įstatymų leidėjui, atrodytų, yra visiškai akivaiz-
dūs. Tačiau toks teiginys apie neva turimą atramą visuomenėje yra a priori pobūdžio 
ir nėra paremtas ne tik moksliniais, bet ir apskritai jokiais empiriniais tyrinėjimais, 
jį propaguojant visiškai ignoruojamos šiuolaikinės Lietuvos valstybės teritorijos su-
sidarymo istorinės prielaidos (pvz., nekatalikiško Klaipėdos krašto prijungimas prie 
valstybės iki Antrojo pasaulinio karo, didžiųjų valstybės miestų gyventojų tautinės-
religinės sudėties margumo lyginimas su kaimo vietovėmis). Kitos religinės ben-
druomenės, kurios nėra tradicinės Lietuvoje, praleidžiamos per tam tikrą filtrą, ir 
tik po to joms suteikiamas valstybės pripažinimas (juridinio asmens teisės). Visos 
juridinio asmens teises turinčios religinės bendruomenės ir bendrijos yra vienodai 
valstybės pripažįstamos ir turi visas tas pačias teises ir pareigas (Konstitucijos 43 str. 
3–7 dalys).

2000 m. birželio 13 d. KT nutarime „Dėl LR švietimo įstatymo 1 str. 5 punkto, 
10 str. 3 ir 4 dalių, 15 str. 1 dalies, 20 str., 21 str. 2 punkto, 32 str. 2 dalies, 34 str. 2, 
3 ir 4 dalių, 35 str. 2 ir 5 punktų, 37 str. 2 punkto ir 38 str. 2 ir 3 punktų atitikimo 
LR Konstitucijai“, kuris yra svarbus interpretuojant negausų ir prieštaringą LR teisi-
nį reguliavimą religinių bendruomenių atžvilgiu, buvo pasirinkti kiti religinių ben-
druomenių ir bendrijų pripažinimo modeliai. Iki oficialaus šio nutarimo išaikinimo 
(2007 m.) apie juos buvo galima tik spėlioti ir aiškinti neoficialiai. 

Siekdami šio tyrimo tikslo pateikiame oficialaus aiškinimo teksto fragmentus 
(nes visas tekstas – labai didelės apimties) ir savo komentarą. Apžvelgiamu konstitu-
cinės evoliucijos periodu (2003–2013 m.) buvo priimtas labai svarbus ir reikšmingas 
KT 2007 m. gruodžio 6 d. sprendimas, kuriuo Teismas, gavęs Teisingumo ministro 
prašymą, išaiškino savo ankstesnį – 2000 m. birželio 13 d. – nutarimą. Sprendimu 
buvo atsisakyta išaiškinti sąvokas „sociokultūrinis kriterijus“, „institucinio tęstinu-
mo kriterijus“, nes kriterijai, kuriais turi būti vadovaujamasi sprendžiant dėl religinių 
bendruomenių ir bendrijų įtraukimo į atitinkamą registrą kaip tradicinių Lietuvo-
je, 2000 m. KT nutarime apskritai nėra aptariami. Taip buvo atsisakyta aiškinti KT 
1996 m. vasario 28 d. nutarimo nuostatas, jog „konstitucinis asmenų lygybės princi-
pas savaime nepaneigia to, kad įstatymu gali būti nustatytas nevienodas teisinis re-
guliavimas tam tikrų asmenų kategorijų, esančių skirtingose padėtyse, atžvilgiu. Tai 
taikytina ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims, nes jie paprastai yra fizinių 
asmenų susivienijimai“. Pasak Teismo, šiuo nutarimu apskritai nenagrinėtas religi-
nių bendrijų kaip juridinių asmenų konstitucinis statusas. Tačiau 2007 m. sprendimu 
Teismas savo iniciatyva – ir daug plačiau nei prašė Teisingumo ministras – interpre-
tavo konstitucines normas, nustatančias šiuos imperatyvus: kas gali būti tradicinė 
ar valstybės pripažinta religinė bendrija; koks konstitucinis imperatyvas lemia drau-
dimą valstybės pripažintas religines bendrijas pripažinti ir tradicinėmis religinėmis 
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bendrijomis; t. y. aiškino teisės klausimus valstybės ir religinių bendruomenių santy-
kių sferoje, 2000 m. taip ir nepatekusius į nutarimo turinį. Todėl šį sprendimą būtina 
pakomentuoti. 

Pateikiame KT 2007 m. gruodžio 6 d. sprendimo (toliau – Sprendimas) motyvuo-
jamąją dalį, kadangi joje išdėstyta būtent religinių bendruomenių ir bendrijų teisinį 
reguliavimą iš esmės nulemianti atitinkama konstitucinė doktrina.

I.
1. KT įstatyme yra įtvirtinti KT įgaliojimai oficialiai aiškinti savo nutarimus (KT 

įstatymo 61 str.). KT turi įgaliojimus aiškinti ir kitus savo baigiamuosius aktus (KT 
2004 m. balandžio 6 d., 2006 m. kovo 14 d. (byla Nr. 13/2000-14/2000-20/2000-
21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01), 2006 m. lapkri-
čio 20 d., 2006 m. lapkričio 21 d. sprendimai).

2. KT įstatymo 61 str. 1 dalyje nustatyta, kad KT savo nutarimą oficialiai aiškina 
pagal dalyvavusių byloje asmenų, kitų institucijų ar asmenų, kuriems jis išsiųstas, pra-
šymą, taip pat savo iniciatyva. Pagal KT įstatymo 60 str. 1 dalį KT nutarimas yra iš-
siunčiamas inter alia teisingumo ministrui. Taigi teisingumo ministras turi teisę prašyti 
KT išaiškinti atitinkamo nutarimo nuostatas.

3. Dėl KT nutarimo aiškinimo priimamas sprendimas – atskiras dokumentas (KT 
įstatymo 61 str. 2 dalis).

4. KT savo aktuose yra konstatavęs, kad KT nutarimų, kitų baigiamųjų aktų aiš-
kinimo instituto paskirtis – plačiau, išsamiau atskleisti atitinkamų KT nutarimo, kito 
baigiamojo akto nuostatų turinį, prasmę, jeigu to reikia, kad būtų užtikrintas deramas 
to KT nutarimo, kito baigiamojo akto vykdymas, kad tuo KT nutarimu, kitu baigia-
muoju aktu būtų vadovaujamasi (KT 2006 m. kovo 14 d. (byla Nr. 13/2000-14/2000-
20/2000-21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01), 2006 m. 
lapkričio 21 d. sprendimai).

5. KT nutarimas yra vientisas; jo nutariamoji (rezoliucinė) dalis yra grindžiama 
motyvuojamosios dalies argumentais; aiškindamas savo nutarimą, KT yra saistomas 
tiek nutarimo nutariamosios (rezoliucinės), tiek motyvuojamosios dalių turinio; dėl 
KT nutarimo aiškinimo priimtas sprendimas yra neatskiriamas nuo KT nutarimo (KT 
2000 m. sausio 12 d., 2004 m. vasario 11 d., 2004 m. vasario 13 d., 2005 m. vasa-
rio 10 d., 2006 m. kovo 14 d. (byla Nr. 13/2000-14/2000-20/2000-21/2000-22/2000-
25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01) sprendimai, 2006 m. kovo 28 d. nuta-
rimas, 2006 m. lapkričio 21 d. sprendimas).

6. Pagal KT įstatymo 61 str. 3 dalį KT privalo aiškinti savo nutarimą, nekeisdamas 
jo turinio.
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Ši KT įstatymo 61 str. 3 dalies nuostata, be kita ko, reiškia, kad aiškindamas savo 
nutarimą KT negali jo turinio aiškinti taip, kad būtų pakeista nutarimo nuostatų pras-
mė, inter alia prasminė elementų, sudarančių nutarimo turinį, visuma, argumentai, 
motyvai, kuriais grindžiamas tas KT nutarimas, taip pat, kad KT negali aiškinti to, ko 
jis toje konstitucinės justicijos byloje, kurioje buvo priimtas prašomas išaiškinti nutari-
mas, netyrė (KT 2006 m. kovo 14 d. sprendimas (byla Nr. 13/2000-14/2000-20/2000-
21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01), 2006 m. kovo 28 d. 
nutarimas, 2006 m. lapkričio 21 d. sprendimas). KT yra konstatavęs, kad prašymo iš-
aiškinti KT nutarimą, kitą baigiamąjį aktą nagrinėjimas nesuponuoja naujos konstitu-
cinės justicijos bylos (Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 21 d. sprendimas).

Šiame kontekste paminėtina, kad Konstitucijos 107 str. 2 dalies, kurioje nustatyta, 
jog KT sprendimai klausimais, kuriuos Konstitucija priskiria jo kompetencijai, yra ga-
lutiniai ir neskundžiami, formuluotė „yra galutiniai ir neskundžiami“ reiškia, kad KT 
nutarimai, išvados, sprendimai, kuriais yra baigiama konstitucinės justicijos byla, t. y. 
KT baigiamieji aktai, yra privalomi visoms valdžios institucijoms, teismams, visoms 
įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, pareigūnams ir piliečiams, neišskiriant nė pa-
ties KT: KT baigiamieji aktai yra privalomi ir pačiam KT, jie suvaržo KT tuo atžvilgiu, 
kad jis negali jų pakeisti arba jų peržiūrėti, jeigu tam nėra konstitucinio pagrindo (KT 
2006 m. kovo 28 d. nutarimas, 2006 m. lapkričio 21 d. sprendimas).

Taigi oficialiai aiškinant (pagal byloje dalyvavusių asmenų, kitų institucijų ir as-
menų, kuriems KT nutarimas išsiųstas, prašymą, taip pat paties KT iniciatyva) KT 
nutarimus, kitus baigiamuosius aktus, oficiali konstitucinė doktrina nėra koreguojama. 
Oficialios konstitucinės doktrinos koregavimаs (kuris, be abejo, visada turi būti konsti-
tuciškai pagrindžiamas ir eksplicitiškai motyvuotas atitinkamame KT akte) sietinas su 
naujų konstitucinės justicijos bylų nagrinėjimu ir naujų KT precedentų sukūrimu jose, 
bet ne su KT nutarimų, kitų baigiamųjų aktų nuostatų oficialiu aiškinimu (KT 2006 m. 
lapkričio 21 d. sprendimas, taip pat KT 2006 m. kovo 28 d., 2006 m. gegužės 9 d. nuta-
rimai, 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas, 2007 m. spalio 24 d. nutarimas).

7. Pažymėtina ir tai, kad oficialios konstitucinės doktrinos vienodumas ir tęsti-
numas suponuoja būtinybę kiekvieną aiškinamą KT nutarimo, kito baigiamojo akto 
nuostatą aiškinti atsižvelgiant į visą oficialų konstitucinį doktrininį kontekstą, taip pat 
į kitas Konstitucijos nuostatas (eksplicitines ir implicitines), susijusias su Konstitucijos 
nuostata (nuostatomis), kurią (kurias) aiškinant KT nutarime, kitame baigiamajame 
akte buvo suformuluota atitinkama oficiali konstitucinė doktrininė nuostata. Jokia KT 
nutarimo, kito baigiamojo akto oficiali konstitucinė doktrininė nuostata negali būti 
aiškinama izoliuotai, ignoruojant jos prasmines bei sistemines sąsajas su kitomis ofi-
cialiomis konstitucinėmis doktrininėmis nuostatomis, išdėstytomis tame KT nutarime, 
kitame baigiamajame akte, kituose KT aktuose, taip pat su kitomis Konstitucijos nuos-
tatomis (eksplicitinėmis ir implicitinėmis) (KT 2006 m. lapkričio 21 d. sprendimas).
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II.
1. Teisingumo ministras inter alia prašo išaiškinti KT 2000 m. birželio 13 d. nuta-

rimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 6 punkto nuostatą „Bažnyčių bei religinių or-
ganizacijų įvardijimas kaip tradicinių yra <...> jų tradiciškumo – nuo įstatymų leidėjo 
valios nepriklausančios jų santykių su visuomene būklės konstatavimo aktas, atspin-
dintis visuomenės religinės kultūros raidą ir būklę“.

2. Pareiškėjo – teisingumo ministro – teigimu, ši nuostata viešojo administravimo 
praktikoje interpretuojama kaip toks religinės bendruomenės ar bendrijos tradiciškumo 
nustatymo kriterijų apibrėžimas, pagal kurį tradiciškumas yra santykių su visuomene 
būklės kokybės rodiklis, t. y. kaip reiškianti, kad „tradicinės religinės bendruomenės ir 
bendrijos yra tos, kurios visuomenėje atpažįstamos kaip tokios“, o jų „tradiciškumo 
nustatymo kriterijai iš esmės turėtų būti sociokultūriniai“, nors viešojo administravi-
mo praktikoje buvo vadovaujamasi ir kitu, alternatyviu, tradiciškumo nustatymo kri-
terijumi – būtent institucinio tęstinumo kriterijumi, pagal kurį nustatant, ar religinė 
bendruomenė yra tradicinė, lemiamą balsą turi turėti religinei krypčiai, įvardijamai 
kaip tradicinė, atstovaujanti religinė bendrija. Pasak pareiškėjo, viešojo administravi-
mo praktikoje esama situacijų, kai religinė bendruomenė siekia būti įtraukta į Juridinių 
asmenų registrą kaip tradicinė, tačiau ji nepriklauso didžiąją dalį tą patį tikėjimą iš-
pažįstančių religinių bendruomenių vienijančiai tradicinei religinei bendrijai (arba yra 
nuo jos atskilusi). Pareiškėjo teigimu, „gali būti akivaizdu, kad religinė bendruomenė 
sociokultūriniu požiūriu yra tos pačios religinės tradicijos, kurią įstatymo leidėjas LR 
religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 5 straipsniu įvardijo kaip tradicinę, tra-
dicijų tęsėja ir kad visuomenė šią bendruomenę atpažįsta kaip tokią“, ir „tuomet nėra 
aišku, ar Konstitucija įpareigoja viešojo administravimo instituciją (Teisingumo minis-
teriją) pripažinti tokios religinės bendruomenės tradiciškumą, ar, remiantis institucinio 
tęstinumo kriterijumi, <...> atmesti tokios religinės bendruomenės prašymą“.

3. Pažymėtina, kad minėta teisingumo ministro prašoma išaiškinti nuostata yra 
didesnio teksto dalis; visas KT 2000 m. birželio 13 d. nutarimo motyvuojamosios dalies 
I skyriaus 6 punktas, kuriame yra ši nuostata, yra išdėstytas taip:

„Konstitucijos 43 str. 1 dalyje įtvirtinta, kad valstybė pripažįsta tradicines Lietu-
voje bažnyčias bei religines organizacijas, o kitas bažnyčias ir religines organizacijas – 
jeigu jos turi atramą visuomenėje ir jų mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymui 
ir dorai.

Konstitucijos nuostata, kad valstybė pripažįsta tradicines Lietuvoje bažnyčias bei 
religines organizacijas, suponuoja tai, jog įstatymų leidėjas gali tam tikras religines or-
ganizacijas įvardyti kaip tradicines Lietuvoje. Bažnyčių bei religinių organizacijų įvar-
dijimas kaip tradicinių – ypatingas jų valstybinio pripažinimo būdas.

Tradicinių bažnyčių bei religinių organizacijų pripažinimo instituto konsti-
tucinis įtvirtinimas reiškia, kad jų valstybinis pripažinimas yra neatšaukiamas. 
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Tradiciškumas nėra nei sukuriamas, nei panaikinamas įstatymų leidėjo valios aktu. 
Bažnyčių bei religinių organizacijų įvardijimas kaip tradicinių yra ne jų, kaip tradicinių 
organizacijų, sukūrimo, bet jų tradiciškumo – nuo įstatymų leidėjo valios nepriklau-
sančios jų santykių su visuomene būklės konstatavimo aktas, atspindintis visuomenės 
religinės kultūros raidą ir būklę. Pažymėtina, kad Konstitucijos 43 str. 1 dalies nuostata, 
jog yra tradicinės Lietuvoje bažnyčios bei religinės organizacijos, yra tas konstitucinis 
pagrindas, kuriuo remiantis valstybėje gali būti nustatoma skirtinga tradicinių bažny-
čių bei religinių organizacijų būklė, palyginti su kitomis bažnyčiomis bei religinėmis 
organizacijomis. Tai reiškia, kad, neapribojant Konstitucijoje įtvirtintų visoms bažny-
čioms bei religinėms organizacijoms garantuojamų teisių, tradicinėms bažnyčioms bei 
religinėms organizacijoms įstatymu gali būti užtikrinamos ir tokios teisės, kurių neturi 
tradicinėmis nesančios bažnyčios bei religinės organizacijos.“

4. Minėta, kad kiekviena aiškinama KT nutarimo nuostata turi būti aiškinama at-
sižvelgiant į visą oficialų konstitucinį doktrininį kontekstą, taip pat į kitas Konstitucijos 
nuostatas (eksplicitines ir implicitines), susijusias su Konstitucijos nuostata (nuosta-
tomis), kurią (kurias) aiškinant KT nutarime buvo suformuluota atitinkama oficiali 
konstitucinė doktrininė nuostata, kad jokia KT nutarimo oficiali konstitucinė doktrini-
nė nuostata negali būti aiškinama izoliuotai, ignoruojant jos prasmines bei sistemines 
sąsajas su kitomis oficialiomis konstitucinėmis doktrininėmis nuostatomis, išdėstytomis 
tame KT nutarime, kituose KT aktuose, taip pat su kitomis Konstitucijos nuostatomis 
(eksplicitinėmis ir implicitinėmis).

5. Taigi KT 2000 m. birželio 13 d. nutarimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 
6 punkto nuostata „Bažnyčių bei religinių organizacijų įvardijimas kaip tradicinių yra 
<...> jų tradiciškumo – nuo įstatymų leidėjo valios nepriklausančios jų santykių su vi-
suomene būklės konstatavimo aktas, atspindintis visuomenės religinės kultūros raidą ir 
būklę“ aiškintina atsižvelgiant į visą to KT nutarimo kontekstą, į tai, kad Konstitucijoje 
yra eksplicitiškai įtvirtintas valstybės pripažįstamų tradicinių Lietuvoje bažnyčių bei 
religinių organizacijų institutas (Konstitucijos 43 str. 1 dalis), taip pat į kitas Konstitu-
cijos nuostatas.

6. Šiame kontekste pažymėtina, kad Konstitucija įtvirtina trejopą Lietuvoje vei-
kiančių bažnyčių bei religinių organizacijų statusą: vienos bažnyčios bei religinės or-
ganizacijos yra tradicinės Lietuvoje, kitos (tradicinėmis Lietuvoje nesančios) bažnyčios 
bei religinės organizacijos yra valstybės pripažintos, dar kitos Lietuvoje veikiančios 
bažnyčios bei religinės organizacijos neturi nei tradicinių Lietuvoje, nei valstybės pri-
pažintų statuso.

7. Sistemiškai aiškinant KT 2000 m. birželio 13 d. nutarimo motyvuojamosios da-
lies I skyriaus 6 punkto nuostatą „Bažnyčių bei religinių organizacijų įvardijimas kaip 
tradicinių yra <...> jų tradiciškumo – nuo įstatymų leidėjo valios nepriklausančios jų 
santykių su visuomene būklės konstatavimo aktas, atspindintis visuomenės religinės 
kultūros raidą ir būklę“ konstatuotina, kad:
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 – pagal Konstituciją Seimas turi įgaliojimus – ne tik gali, bet ir privalo – įstatyme 
įvardyti, kokios bažnyčios bei religinės organizacijos Lietuvoje yra tradicinės; toks įvar-
dijimas – tai objektyvaus fakto, kad tam tikros bažnyčios bei religinės organizacijos 
Lietuvoje yra tradicinės, konstatavimas, o ne atitinkamų bažnyčių, religinių organiza-
cijų tradiciškumo sukūrimas, nes jų buvimas tradicinėmis nepriklauso nuo įstatymų 
leidėjo valios;

– įstatyme tradicinėmis Lietuvoje gali būti įvardijamos tik tokios bažnyčios bei 
religinės organizacijos, kurių tradiciškumas Lietuvoje nekelia jokių abejonių, nes jos 
yra istoriškai, per amžius susiformavusio Lietuvos visuomenės socialinio, kultūrinio ir 
dvasinio paveldo dalis; kad bažnyčias, religines organizacijas būtų galima pripažinti 
tradicinėmis Lietuvoje, joms toli gražu nepakanka inter alia veikti Lietuvoje kelis de-
šimtmečius ar atitikti kokius nors kitus įstatymų leidėjo nustatytus formalius kriterijus, 
nes bažnyčių, religinių organizacijų tradiciškumas neatsiranda net per kelias žmonių 
kartas, o yra ilgalaikis, amžius vykęs ir nenutrūkęs procesas, sietinas su ilgaamže Lie-
tuvos visuomenės dvasine, kultūrine raida ir padaręs jai esminį poveikį; taigi įstatymų 
leidėjas privalo įstatyme tradicinėmis Lietuvoje įvardyti tas bažnyčias, religines organi-
zacijas, kurios neabejotinai atitinka minėtą tradiciškumo sampratą, ir negali tradicinė-
mis Lietuvoje įvardyti tokių bažnyčių, religinių organizacijų, kurios šios tradiciškumo 
sampratos neatitinka; konstatavęs ir įstatyme įtvirtinęs, kokios bažnyčios bei religinės 
organizacijos Lietuvoje yra tradicinės, įstatymų leidėjas šio sąrašo negali plėsti, nebent 
nuo tokio konstatavimo praeitų labai daug laiko ir toks šio sąrašo išplėtimas atspindėtų 
pasikeitusią Lietuvos visuomenės religinės kultūros raidą ir būklę;

– kadangi tam tikrų bažnyčių bei religinių organizacijų tradiciškumas Lietuvoje yra 
objektyvi, nuo įstatymų leidėjo valios nepriklausanti bažnyčių bei religinių organiza-
cijų santykių su visuomene būklė, įstatymų leidėjas negali ir atšaukti šio tradiciškumo 
konstatavimo.

8. Pareiškėjo – teisingumo ministro prašymo kontekste pažymėtina, kad KT 2000 m. 
birželio 13 d. nutarime (kurio motyvuojamosios dalies I skyriaus 6 punkto nuostatą 
prašoma išaiškinti), be kita ko, yra konstatuota, jog Konstitucijoje įtvirtintas valsty-
bės pasaulietiškumas suponuoja valstybės nesikišimą į bažnyčių bei religinių organi-
zacijų vidaus gyvenimą, o religijos tradiciškumas netapatintinas su jos valstybiškumu. 
Bažnyčios bei religinės organizacijos laisvai tvarkosi pagal savus kanonus ir statutus 
(Konstitucijos 43 str. 4 dalis). Bažnyčių bei kitų religinių organizacijų būklė valstybėje 
nustatoma susitarimu arba įstatymu (Konstitucijos 43 str. 5 dalis).

Konstitucinė nuostata „bažnyčių bei kitų religinių organizacijų būklė valstybėje 
nustatoma susitarimu“ negali būti aiškinama kaip reiškianti įpareigojimą valstybei 
atitinkamus susitarimus sudaryti su visomis tradicinėmis Lietuvoje bažnyčiomis bei 
religinėmis organizacijomis, taip pat kitomis valstybės pripažintomis bažnyčiomis bei 
religinėmis organizacijomis. Valstybė laisvai sprendžia, sudaryti atitinkamus susitari-
mus, ar jų nesudaryti, o jeigu sudaryti, tai su kuo. Minėta konstitucinė nuostata negali 



RELIGINIŲ MAŽUMŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMAS LIETUVOJE:  PROBLEMOS IR REKOMENDACIJOS

- 26 -

būti aiškinama ir taip, kad jeigu valstybė yra sudariusi tam tikrą susitarimą su kuria 
nors viena bažnyčia ar religine organizacija, tai ji turi atitinkamus susitarimus sudary-
ti ir su kitomis Lietuvoje veikiančiomis bažnyčiomis bei religinėmis organizacijomis.

9. Iš pareiškėjo – teisingumo ministro prašymo, taip pat iš jo atstovo paaiškinimų 
KT posėdyje matyti, kad KT yra prašoma KT 2000 m. birželio 13 d. nutarimo moty-
vuojamosios dalies I skyriaus 6 punkto nuostatą „Bažnyčių bei religinių organizacijų 
įvardijimas kaip tradicinių yra <...> jų tradiciškumo – nuo įstatymų leidėjo valios ne-
priklausančios jų santykių su visuomene būklės konstatavimo aktas, atspindintis vi-
suomenės religinės kultūros raidą ir būklę“ išaiškinti tuo aspektu, ar ji reiškia, kad: 
sprendžiant dėl religinių bendruomenių įtraukimo į Juridinių asmenų registrą kaip tra-
dicinių, taigi dėl jų priklausymo atitinkamai tradicinei Lietuvoje bažnyčiai ar religinei 
organizacijai, galima vadovautis ne tik KT 2000 m. birželio 13 d. nutarime išdėstyta 
bažnyčių bei religinių organizacijų tradiciškumo samprata, kuri pareiškėjo prašyme va-
dinama bažnyčių bei religinių organizacijų tradiciškumo „sociokultūriniu kriterijumi“, 
bet ir pareiškėjo prašyme nurodytu atitinkamos tradicinės Lietuvoje religinės bendrijos 
„institucinio tęstinumo kriterijumi“ – atitinkamos religinės bendruomenės ar bendrijos 
instituciniais ryšiais su didžiąją dalį tą patį tikėjimą išpažįstančių religinių bendruo-
menių vienijančia tradicine Lietuvoje religine bendrija; šis pareiškėjo prašymas, be kita 
ko, motyvuojamas tuo, kad viešojo administravimo praktikoje yra susiduriama su sun-
kumais, kai kuri nors religinė bendruomenė, siekianti būti įtraukta į Juridinių asmenų 
registrą kaip tradicinė Lietuvoje, nėra instituciniais ryšiais susijusi su didžiąją dalį tą 
patį tikėjimą išpažįstančių religinių bendruomenių vienijančia tradicine Lietuvoje reli-
gine bendrija (pavyzdžiui, yra nuo jos atskilusi).

10. Pareiškėjo – teisingumo ministro prašymo kontekste pažymėtina, kad: nusta-
tyti konkrečius kriterijus, kuriais turėtų vadovautis viešojo administravimo subjektai, 
priimantys sprendimus dėl religinių bendruomenių ir bendrijų įtraukimo į atitinkamą 
registrą kaip priklausančių tradicinėms Lietuvoje bažnyčioms, religinėms organizaci-
joms, yra įstatymų leidėjo prerogatyva. Tačiau kad ir kokius kriterijus, kuriais turėtų 
vadovautis viešojo administravimo subjektai, priimantys sprendimus dėl religinių ben-
druomenių ir bendrijų įtraukimo į atitinkamą registrą kaip priklausančių tradicinėms 
Lietuvoje bažnyčioms, religinėms organizacijoms, nustatytų įstatymų leidėjas, šie krite-
rijai negali nukrypti nuo konstitucinės bažnyčių bei religinių organizacijų tradiciškumo 
sampratos, juo labiau jos paneigti.

11. Pabrėžtina, kad KT 2000 m. birželio 13 d. nutarime nėra nei sąvokos „sociokul-
tūrinis kriterijus“, nei sąvokos „institucinio tęstinumo kriterijus“. Minėtame KT nuta-
rime apskritai nėra aptariama, kokiais kriterijais turi būti vadovaujamasi sprendžiant 
dėl religinių bendruomenių ir bendrijų įtraukimo į atitinkamą registrą kaip tradicinių 
Lietuvoje, nėra vertinama ir tai, kokia šiuo klausimu buvo susiklosčiusi viešojo admi-
nistravimo praktika; jame tik yra išaiškinta konstitucinė bažnyčių bei religinių organi-
zacijų tradiciškumo samprata.
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12. Minėta, kad KT negali aiškinti to, ko jis toje konstitucinės justicijos byloje, ku-
rioje buvo priimtas prašomas išaiškinti nutarimas, netyrė.

13. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus KT neaiškins savo 2000 m. birže-
lio 13 d. nutarimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 6 punkto nuostatos „Bažnyčių 
bei religinių organizacijų įvardijimas kaip tradicinių yra <...> jų tradiciškumo – nuo 
įstatymų leidėjo valios nepriklausančios jų santykių su visuomene būklės konstatavi-
mo aktas, atspindintis visuomenės religinės kultūros raidą ir būklę“ pareiškėjo – tei-
singumo ministro nurodytu aspektu, būtent – ar ši nuostata reiškia, kad sprendžiant 
dėl religinių bendruomenių ir bendrijų įtraukimo į atitinkamą registrą kaip tradicinių 
Lietuvoje galima vadovautis kokiu nors atitinkamos tradicinės religinės bendruomenės 
ar bendrijos „institucinio tęstinumo kriterijumi“ – instituciniais ryšiais su didžiąją dalį 
tą patį tikėjimą išpažįstančių religinių bendruomenių vienijančia tradicine Lietuvoje 
religine bendrija.

III.
1. Teisingumo ministras inter alia prašo išaiškinti KT 2000 m. birželio 13 d. nu-

tarimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 6 punkto nuostatas „Konstitucijos 43 str. 
1 dalies nuostata, jog yra tradicinės Lietuvoje bažnyčios bei religinės organizacijos, yra 
tas konstitucinis pagrindas, kuriuo remiantis valstybėje gali būti nustatoma skirtinga 
tradicinių bažnyčių bei religinių organizacijų būklė, palyginti su kitomis bažnyčiomis 
bei religinėmis organizacijomis. Tai reiškia, kad, neapribojant Konstitucijoje įtvirtin-
tų visoms bažnyčioms bei religinėms organizacijoms garantuojamų teisių, tradicinėms 
bažnyčioms bei religinėms organizacijoms įstatymu gali būti užtikrinamos ir tokios tei-
sės, kurių neturi tradicinėmis nesančios bažnyčios bei religinės organizacijos“.

2. Pareiškėjo – teisingumo ministro teigimu, LR Religinių bendruomenių ir bendri-
jų įstatymo 5 straipsnyje yra įvardytos tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, 
kurias valstybė pripažįsta, o pagal 6 straipsnį valstybės pripažintos religinės bendrijos 
statusą gali gauti ir kitos religinės bendruomenės, jeigu jos Lietuvoje veikia pakankamai 
ilgai – bent 25 metus, taip pat jeigu jos turi visuomenės palaikymą, o jų mokymas ir 
apeigos neprieštarauja įstatymui ir dorai; šio įstatymo kūrėjai siekė, kad visos valsty-
bės pripažintos religinės bendruomenės ir bendrijos – ir tradicinės Lietuvoje, ir kitos – 
turėtų vienodas teises, kurios kai kuriais aspektais gali skirtis (kaip antai tikybos vals-
tybinėse mokyklose dėstymo srityje) nuo tų teisių, kurias turi kitos, valstybės pripažini-
mo negavusios (tačiau įregistruotos kaip religinės bendruomenės ir turinčios juridinio 
asmens teises) religinės bendruomenės. Pareiškėjui neaišku, ar minėtos KT nutarimo 
nuostatos reiškia, kad šios „papildomos“ teisės yra nustatomos tik tradiciškumo, o ne 
valstybės pripažinimo pagrindu ir kad valstybės pripažintos religinės bendrijos statusas 
nėra konstitucinis pagrindas atitinkamoms religinėms bendrijoms nustatyti minėtas 
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„papildomas“ teises, taip pat, ar šių nuostatų negalima aiškinti kaip reiškiančių, kad 
Konstitucija neleidžia valstybės pripažintoms religinėms bendrijoms nustatyti tokių 
teisių, kurių neturi kitos, valstybės pripažinimo negavusios religinės bendruomenės ir 
bendrijos. Pasak pareiškėjo, „analizuojant teisėkūros praktiką nuo 2000 m. akivaiz-
du, kad įstatymuose numatant privilegijas tam tikroms religinėms bendruomenėms ar 
bendrijoms taikomas jau nebe valstybės pripažinimo, bet tradiciškumo kriterijus“, dėl 
to „religinių bendrijų valstybės pripažinimo institutas praranda savo turinį, o religinės 
bendrijos, kurios jį yra gavusios <...> arba jau yra pradėjusios procesą dėl valstybės 
pripažinimo gavimo <...> atsiduria labai neapibrėžtoje padėtyje“.

3. Taigi pareiškėjas – teisingumo ministras prašo išaiškinti, ar Konstitucinio Teismo 
2000 m. birželio 13 d. nutarimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 6 punkto nuostatos 
„Konstitucijos 43 str. 1 dalies nuostata, jog yra tradicinės Lietuvoje bažnyčios bei reli-
ginės organizacijos, yra tas konstitucinis pagrindas, kuriuo remiantis valstybėje gali 
būti nustatoma skirtinga tradicinių bažnyčių bei religinių organizacijų būklė, palyginti 
su kitomis bažnyčiomis bei religinėmis organizacijomis. Tai reiškia, kad, neapribojant 
Konstitucijoje įtvirtintų visoms bažnyčioms bei religinėms organizacijoms garantuo-
jamų teisių, tradicinėms bažnyčioms bei religinėms organizacijoms įstatymu gali būti 
užtikrinamos ir tokios teisės, kurių neturi tradicinėmis nesančios bažnyčios bei religinės 
organizacijos“ reiškia, kad:

– tradicinėms Lietuvoje bažnyčioms bei religinėms organizacijoms tam tikros teisės, 
kurių neturi kitos valstybės pripažintos bažnyčios bei religinės organizacijos, nustato-
mos būtent tuo konstituciniu pagrindu, kad šios bažnyčios bei religinės organizacijos 
yra tradicinės Lietuvoje;

– jeigu valstybė suteikia kuriai nors kitai (tradicine Lietuvoje nesančiai) bažnyčiai, 
religinei organizacijai pripažinimą, tai savaime nėra pagrindas jai nustatyti tokias tei-
ses, kokias tradicinės Lietuvoje bažnyčios bei religinės organizacijos turi būtent dėl to, 
kad jos yra tradicinės Lietuvoje;

– Konstitucija neleidžia tradicinėmis Lietuvoje nesančioms valstybės pripažintoms 
bažnyčioms bei religinėms organizacijoms nustatyti tokių teisių, kurių neturi valstybės 
pripažinimo negavusios bažnyčios bei religinės organizacijos.

4. Minėta, kad pagal Konstitucijos 43 str. 1 dalį valstybė pripažįsta tradicines Lietu-
voje bažnyčias bei religines organizacijas, o kitas bažnyčias ir religines organizacijas – 
jeigu jos turi atramą visuomenėje ir jų mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymui 
ir dorai. Taip pat minėta, kad bažnyčių bei religinių organizacijų įvardijimas kaip tra-
dicinių Lietuvoje – ypatingas jų valstybinio pripažinimo būdas.

Minėta ir tai, kad Konstitucija įtvirtina trejopą Lietuvoje veikiančių bažnyčių bei 
religinių organizacijų statusą: vienos bažnyčios bei religinės organizacijos yra tradici-
nės Lietuvoje, kitos (tradicinėmis Lietuvoje nesančios) bažnyčios bei religinės organi-
zacijos yra valstybės pripažintos, dar kitos Lietuvoje veikiančios bažnyčios bei religinės 
organizacijos neturi nei tradicinių Lietuvoje, nei valstybės pripažintų statuso.
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5. Šiame KT sprendime konstatuota, kad įvardijimas įstatyme, kokios bažnyčios 
bei religinės organizacijos Lietuvoje yra tradicinės, yra objektyvaus fakto, kad tam 
tikros bažnyčios bei religinės organizacijos Lietuvoje yra tradicinės, konstatavimas, o ne 
atitinkamų bažnyčių, religinių organizacijų tradiciškumo sukūrimas, nes jų buvimas 
tradicinėmis nepriklauso nuo įstatymų leidėjo valios, kad tam tikrų bažnyčių bei re-
liginių organizacijų tradiciškumas Lietuvoje yra objektyvi, nuo įstatymų leidėjo valios 
nepriklausanti bažnyčių bei religinių organizacijų santykių su visuomene būklė, taip 
pat kad įstatymų leidėjas negali atšaukti šio tradiciškumo konstatavimo.

Šiame kontekste pažymėtina, jog Konstitucijos 43 str. 1 dalies nuostata „valstybė 
pripažįsta <...> kitas bažnyčias ir religines organizacijas – jeigu jos turi atramą vi-
suomenėje ir jų mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymui ir dorai“ reiškia, kad 
bažnyčios bei religinės organizacijos, kurios Lietuvoje nėra tradicinės, gali būti išskir-
tos iš kitų tradicinėmis nesančių bažnyčių bei religinių organizacijų suteikiant joms 
specialų statusą – nustatant, kad jos yra valstybės pripažintos bažnyčios bei religinės 
organizacijos. Atsižvelgiant į tai, kad minėtas specialus statusas yra ne kas kita, kaip 
atitinkamos bažnyčios, religinės organizacijos būklės valstybėje nustatymas, taip pat į 
tai, kad šis specialus statusas gali būti suteikiamas tik toms bažnyčioms bei religinėms 
organizacijoms, kurios turi atramą visuomenėje, konstatuotina, kad suteikti šį statusą 
yra įstatymų leidėjo prerogatyva.

Konstitucijos 43 str. 1 dalyje įtvirtinta sąlyga „turėti atramą visuomenėje“ reiškia, 
kad atitinkamos bažnyčios, religinės organizacijos atrama visuomenėje turi būti tvirta 
ir ilgalaikė, taigi negali apsiriboti negausia žmonių grupe ar nedidele visuomenės dali-
mi, keliais veiklos dešimtmečiais, viena arba keliomis žmonių kartomis. Minėta atitin-
kamos bažnyčios, religinės organizacijos atrama visuomenėje turi būti tokia, kad dėl jos 
nekiltų jokių abejonių. Sprendžiant, ar tam tikrai bažnyčiai, religinei organizacijai su-
teiktinas valstybės pripažinimas, būtina įsitikinti, kad ta bažnyčia, religinė organizacija 
tikrai turi atramą visuomenėje. Pagal Konstitucijos 43 str. 1 dalį taip pat reikalaujama 
įsitikinti, kad tos bažnyčios, religinės organizacijos mokymas bei apeigos neprieštarauja 
įstatymui ir dorai. Jeigu šios sąlygos nėra tenkinamos, atitinkamai bažnyčiai, religinei 
organizacijai valstybės pripažinimo negalima suteikti.

6. Taigi Konstitucijos 43 str. 1 dalies nuostata „valstybė pripažįsta <...> kitas baž-
nyčias ir religines organizacijas – jeigu jos turi atramą visuomenėje ir jų mokymas bei 
apeigos neprieštarauja įstatymui ir dorai“ suponuoja kitokią teisinę situaciją, negu ta, 
kurią suponuoja šios dalies nuostata „valstybė pripažįsta tradicines Lietuvoje bažnyčias 
bei religines organizacijas“. Bažnyčios bei religinės organizacijos, nesančios tradicinė-
mis Lietuvoje, valstybės pripažinimą gali įgyti Seimo valia ir sprendimu. Pabrėžtina, 
kad tokį valstybės pripažinimą – kitaip nei konstatavimą, kad tam tikra bažnyčia, reli-
ginė organizacija yra tradicinė Lietuvoje, – galima atšaukti, jeigu atitinkama valstybės 
pripažinta bažnyčia, religinė organizacija netenka atramos visuomenėje ar jos moky-
mas arba apeigos ima prieštarauti įstatymui arba dorai.
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Tai reiškia, kad skirtingas tradicinių Lietuvoje bažnyčių bei religinių organizacijų 
ir kitų valstybės pripažintų bažnyčių bei religinių organizacijų statusas kyla iš pačios 
Konstitucijos. Vadinasi, iš pačios Konstitucijos kyla įstatymų leidėjo įgaliojimai tradici-
nėms Lietuvoje bažnyčioms bei religinėms organizacijoms įstatymu nustatyti ir tokias 
teises, kurių neturi tradicinėmis Lietuvoje nesančios bažnyčios bei religinės organiza-
cijos (aišku, tokių teisių nustatymas turi būti konstituciškai pagrindžiamas). Būtent 
tai ir yra konstatuota Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d. nutarimo motyvuo-
jamosios dalies I skyriaus 6 punkto nuostatose „Konstitucijos 43 str. 1 dalies nuostata, 
jog yra tradicinės Lietuvoje bažnyčios bei religinės organizacijos, yra tas konstitucinis 
pagrindas, kuriuo remiantis valstybėje gali būti nustatoma skirtinga tradicinių bažny-
čių bei religinių organizacijų būklė, palyginti su kitomis bažnyčiomis bei religinėmis 
organizacijomis. Tai reiškia, kad, neapribojant Konstitucijoje įtvirtintų visoms bažny-
čioms bei religinėms organizacijoms garantuojamų teisių, tradicinėms bažnyčioms bei 
religinėms organizacijoms įstatymu gali būti užtikrinamos ir tokios teisės, kurių neturi 
tradicinėmis nesančios bažnyčios bei religinės organizacijos“.

7. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, jog KT 2000 m. birželio 13 d. 
nutarimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 6 punkto nuostatos „Konstitucijos 43 str. 
1 dalies nuostata, jog yra tradicinės Lietuvoje bažnyčios bei religinės organizacijos, yra 
tas konstitucinis pagrindas, kuriuo remiantis valstybėje gali būti nustatoma skirtinga 
tradicinių bažnyčių bei religinių organizacijų būklė, palyginti su kitomis bažnyčiomis 
bei religinėmis organizacijomis. Tai reiškia, kad, neapribojant Konstitucijoje įtvirtin-
tų visoms bažnyčioms bei religinėms organizacijoms garantuojamų teisių, tradicinėms 
bažnyčioms bei religinėms organizacijoms įstatymu gali būti užtikrinamos ir tokios tei-
sės, kurių neturi tradicinėmis nesančios bažnyčios bei religinės organizacijos“ reiškia, 
kad:

– tradicinėms Lietuvoje bažnyčioms bei religinėms organizacijoms tam tikros teisės, 
kurių neturi kitos valstybės pripažintos bažnyčios bei religinės organizacijos, nustato-
mos būtent tuo konstituciniu pagrindu, kad šios bažnyčios bei religinės organizacijos 
yra tradicinės Lietuvoje;

– jeigu valstybė suteikia kuriai nors kitai (tradicine Lietuvoje nesančiai) bažnyčiai, 
religinei organizacijai pripažinimą, tai savaime nėra pagrindas jai nustatyti tokias tei-
ses, kokias tradicinės Lietuvoje bažnyčios bei religinės organizacijos turi būtent dėl to, 
kad jos yra tradicinės Lietuvoje.

8. Minėta, kad pareiškėjas – teisingumo ministras prašo išaiškinti ir tai, ar KT 
2000 m. birželio 13 d. nutarimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 6 punkto nuostatos 
„Konstitucijos 43 straipsnio 1 dalies nuostata, jog yra tradicinės Lietuvoje bažnyčios bei 
religinės organizacijos, yra tas konstitucinis pagrindas, kuriuo remiantis valstybėje gali 
būti nustatoma skirtinga tradicinių bažnyčių bei religinių organizacijų būklė, palyginti 
su kitomis bažnyčiomis bei religinėmis organizacijomis. Tai reiškia, kad, neapribojant 
Konstitucijoje įtvirtintų visoms bažnyčioms bei religinėms organizacijoms garantuo-
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jamų teisių, tradicinėms bažnyčioms bei religinėms organizacijoms įstatymu gali būti 
užtikrinamos ir tokios teisės, kurių neturi tradicinėmis nesančios bažnyčios bei religinės 
organizacijos“ reiškia, kad Konstitucija neleidžia tradicinėmis Lietuvoje nesančioms 
valstybės pripažintoms bažnyčioms ir religinėms organizacijoms nustatyti tokių teisių, 
kurių neturi valstybės pripažinimo negavusios bažnyčios ir religinės organizacijos.

9. Minėtų oficialios konstitucinės doktrinos nuostatų paskirtis – parodyti, kad pagal 
Konstituciją tradicinių Lietuvoje bažnyčių bei religinių organizacijų statusas skiriasi 
nuo visų kitų Lietuvoje veikiančių bažnyčių bei religinių organizacijų statuso (būtent 
tuo, kad „neapribojant Konstitucijoje įtvirtintų visoms bažnyčioms bei religinėms or-
ganizacijoms garantuojamų teisių, tradicinėms bažnyčioms bei religinėms organizaci-
joms įstatymu gali būti užtikrinamos ir tokios teisės, kurių neturi tradicinėmis nesan-
čios bažnyčios bei religinės organizacijos“). Pažymėtina, kad pareiškėjo pacituotame 
KT 2000 m. birželio 13 d. nutarimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 6 punkto teksto 
fragmente visiškai nėra aptariami valstybės pripažinimo negavusių bažnyčių bei religi-
nių organizacijų ir valstybės pripažintų (bet tradicinėmis Lietuvoje nesančių) bažnyčių 
bei religinių organizacijų statuso panašumai ar skirtumai.

10. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus KT neaiškins, ar KT 2000 m. birže-
lio 13 d. nutarimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 6 punkto nuostatos „Konstitucijos 
43 straipsnio 1 dalies nuostata, jog yra tradicinės Lietuvoje bažnyčios bei religinės orga-
nizacijos, yra tas konstitucinis pagrindas, kuriuo remiantis valstybėje gali būti nustato-
ma skirtinga tradicinių bažnyčių bei religinių organizacijų būklė, palyginti su kitomis 
bažnyčiomis bei religinėmis organizacijomis. Tai reiškia, kad, neapribojant Konstituci-
joje įtvirtintų visoms bažnyčioms bei religinėms organizacijoms garantuojamų teisių, 
tradicinėms bažnyčioms bei religinėms organizacijoms įstatymu gali būti užtikrinamos 
ir tokios teisės, kurių neturi tradicinėmis nesančios bažnyčios bei religinės organizaci-
jos“ reiškia, kad Konstitucija neleidžia tradicinėmis Lietuvoje nesančioms valstybės pri-
pažintoms bažnyčioms ir religinėms organizacijoms nustatyti tokių teisių, kurių neturi 
valstybės pripažinimo negavusios bažnyčios ir religinės organizacijos.

11. Pareiškėjas – teisingumo ministras prašo išaiškinti KT 1996 m. vasario 28 d. 
nutarimo motyvuojamosios dalies 1 punkto nuostatas „konstitucinis asmenų lygybės 
principas savaime nepaneigia to, kad įstatymu gali būti nustatytas nevienodas teisinis 
reguliavimas tam tikrų asmenų kategorijų, esančių skirtingose padėtyse, atžvilgiu. Tai 
taikytina ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims, nes jie paprastai yra fizinių 
asmenų susivienijimai“, Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d. nutarimo moty-
vuojamosios dalies I skyriaus 6 punkto nuostatą „neapribojant Konstitucijoje įtvirtintų 
visoms bažnyčioms bei religinėms organizacijoms garantuojamų teisių, tradicinėms 
bažnyčioms bei religinėms organizacijoms įstatymu gali būti užtikrinamos ir tokios tei-
sės, kurių neturi tradicinėmis nesančios bažnyčios bei religinės organizacijos“.

12. Motyvuodamas šį savo prašymą pareiškėjas – teisingumo ministras teigia, kad 
„nėra aiški <...> privilegijų (teisių, kurias turi tradicinės religinės bendruomenės ir 



RELIGINIŲ MAŽUMŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMAS LIETUVOJE:  PROBLEMOS IR REKOMENDACIJOS

- 32 -

bendrijos ir kurių neturi kitos religinės bendruomenės) teikimo apimtis <...> ir princi-
pas, kuriuo remiantis tokios privilegijos teikiamos“. Pasak pareiškėjo, „teisėkūros prak-
tikoje KT 2000 m. birželio 13 d. nutarimo konstatuojamosios dalies 6 punkto nuostata 
dažnai buvo interpretuojama teigiant, kad įstatymo leidėjas gali savo nuožiūra nu-
statyti skirtingas teises tradicinėms bažnyčioms ir religinėms organizacijoms nei yra 
nustatytos kitoms bažnyčioms bei religinėms organizacijoms, jei tik tokiu reguliavimu 
nepažeidžiamos esminės Konstitucijoje įtvirtintos teisės į religijos ir tikėjimo laisvę bei 
bažnyčių bei kitų religinių organizacijų teisę laisvai tvarkytis pagal savo vidaus tvarkos 
taisykles“. Pareiškėjas teigia, kad Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d. nu-
tarime „taip pat nenustatyta privilegijų teikimo galimybė, o tiesiog nurodoma, kad 
pagrindas privilegijų teikimui yra Konstitucijos nuostata, jog yra tradicinės Lietuvoje 
bažnyčios bei religinės organizacijos“. Leidimu teikti privilegijas, išanalizavus KT ju-
risprudenciją, pareiškėjo nuomone, galėtų būti KT 1996 m. vasario 28 d. nutarimo 
nuostata, jog „konstitucinis asmenų lygybės principas savaime nepaneigia to, kad 
įstatymu gali būti nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas tam tikrų asmenų ka-
tegorijų, esančių skirtingose padėtyse, atžvilgiu. Tai taikytina ne tik fiziniams, bet ir 
juridiniams asmenims, nes jie paprastai yra fizinių asmenų susivienijimai“. Pareiš-
kėjas teigia, kad „šią nuostatą taikant kaip leidimą teikti privilegijas tradicinėms 
bažnyčioms bei kitoms religinėms organizacijoms grindžiantį principą tenka ieškoti 
atsakymo į klausimą, ar į tradicinę religinę bendruomenę susivieniję fiziniai asmenys 
iš tiesų sudaro kategoriją asmenų, esančių skirtingoje padėtyje nuo tų, kurie į religinę 
bendruomenę (juridinį asmenį) suvienija kitokių religinių pažiūrų pagrindu“. Pa-
reiškėjo nuomone, „nors aukščiau minimo 2000 m. birželio 13 d. nutarime įtvirtinto 
leidimo teikti privilegijas interpretacijos atrodo galimos, susidaro įspūdis, kad jomis 
neišvengiamai sukuriamos prielaidos pirmiausiai teisėkūros procese, o vėliau ir prak-
tiniame teisės aktų įgyvendinime egzistuoti diskriminacijai religijos pagrindu“. Pasak 
pareiškėjo, „tikėtina, kad būtent dėl KT 2000 m. birželio 13 d. nutarime įtvirtinto 
leidimo teikti privilegijas termino neapibrėžtumo ją taikant teisėkūros praktikoje po 
2000 m. labai padaugėjo nuostatų teisės aktuose, kuriomis suteikiamos privilegijos 
tik tradicinėms religinėms bendruomenėms“.

13. Pažymėtina, kad, kaip konstatuota šiame KT sprendime, skirtingas tradicinių 
Lietuvoje bažnyčių bei religinių organizacijų ir kitų valstybės pripažintų bažnyčių bei 
religinių organizacijų statusas kyla iš pačios Konstitucijos. Konstatuota ir tai, kad iš 
pačios Konstitucijos kyla įstatymų leidėjo įgaliojimai tradicinėms Lietuvoje bažnyčioms 
bei religinėms organizacijoms įstatymu nustatyti ir tokias teises, kurių neturi tradicinė-
mis Lietuvoje nesančios bažnyčios bei religinės organizacijos.

Taigi iš pačios Konstitucijos kyla ir galimybė, o tam tikrais atvejais – ir būtinybė 
nustatyti diferencijuotą teisinį atitinkamų santykių reguliavimą tradicinių Lietuvoje 
bažnyčių bei religinių organizacijų ir kitų, taip pat ir valstybės pripažintų, bažnyčių bei 
religinių organizacijų, kaip kolektyvinių teisės subjektų, atžvilgiu.
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Tokio diferencijuoto teisinio reguliavimo nustatymas negali būti interpretuojamas 
kaip savaime paneigiantis žmogaus konstitucinę teisę laisvai pasirinkti bet kurią religi-
ją arba tikėjimą, vienam ar su kitais, privačiai ar viešai ją išpažinti, atlikinėti religines 
apeigas, praktikuoti religinį tikėjimą ir mokyti jo; jis savaime nereiškia, kad vieni tikin-
tieji yra diskriminuojami, o kitiems teikiamos privilegijos.

14. Iš pareiškėjo – teisingumo ministro prašymo argumentų matyti, kad bandoma 
priešpriešinti dvi oficialios konstitucinės doktrinos nuostatas: viena jų, išdėstyta KT 
1996 m. vasario 28 d. nutarimo motyvuojamosios dalies 1 punkte, atskleidžia vieną 
iš bendrųjų konstitucinio asmenų lygiateisiškumo (lygybės) principo aspektų – tai, 
kad šis konstitucinis principas nepaneigia diferencijuoto teisinio reguliavimo galimy-
bės, – ir yra universali, skirta visiems teisės subjektams, kurie gali būti labai skirtingi; 
kita, išdėstyta KT 2000 m. birželio 13 d. nutarimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 
6 punkte, yra skirta tik tokiam diferencijuotam teisiniam reguliavimui, kai vienas iš 
reguliuojamų santykių subjektų yra bažnyčios bei religinės organizacijos.

Tokiai priešpriešai nėra jokio pagrindo.
15. Šiame kontekste pažymėtina, kad KT 1996 m. vasario 28 d. nutarimas, kurio 

motyvuojamosios dalies 1 punkto nuostatas „konstitucinis asmenų lygybės principas sa-
vaime nepaneigia to, kad įstatymu gali būti nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas 
tam tikrų asmenų kategorijų, esančių skirtingose padėtyse, atžvilgiu. Tai taikytina ne 
tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims, nes jie paprastai yra fizinių asmenų susivie-
nijimai“ prašoma išaiškinti, buvo priimtas konstitucinės justicijos byloje, kurioje buvo 
tiriamta Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo Nr. 1164 „Dėl dalies Žemės 
ūkio ministerijos įmonių paskolų kapitalizavimo“ atitiktis Konstitucijai ir Biudžetinės 
sandaros įstatymo, Žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo įstaty-
mo, Akcinių bendrovių įstatymo straipsniams (jų dalims). Tame Konstitucinio Teismo 
nutarime nėra nė žodžio apie bažnyčias ar religines organizacijas, jame neaptariama 
asmens konstitucinė teisė laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą, vienam ar 
su kitais, privačiai ar viešai ją išpažinti, atlikinėti religines apeigas, praktikuoti religinį 
tikėjimą ir mokyti jo, nėra jokių nuostatų dėl to, ar „į tradicinę religinę bendruomenę 
susivieniję fiziniai asmenys iš tiesų sudaro kategoriją asmenų, esančių skirtingoje padė-
tyje nuo tų, kurie į religinę bendruomenę (juridinį asmenį) suvienija kitokių religinių 
pažiūrų pagrindu“, nei dėl pareiškėjo prašyme nurodomos galimybės tam tikroms reli-
ginėms bendrijoms ar bendruomenėms teikti privilegijas.

Dokrinos komentaras tyrimo tikslais. Vertinant minėto Sprendimo motyvuoja-
mosios dalies I dalies 6 punkto doktrininį teiginius, kad „oficialiai aiškinant <...> KT 
nutarimus, kitus baigiamuosius aktus oficiali konstitucinė doktrina nėra koreguojama“ 
ir „oficialios konstitucinės doktrinos koregavimаs (kuris, be abejo, visada turi būti 
konstituciškai pagrindžiamas ir eksplicitiškai motyvuotas atitinkamame KT akte) sie-
tinas su naujų konstitucinės justicijos bylų nagrinėjimu ir naujų KT precedentų sukū-
rimu jose, bet ne su KT nutarimų, kitų baigiamųjų aktų nuostatų oficialiu aiškinimu“ 
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reikėtų pažymėti, kad formaliai išlieka galioti ir yra privalomi tiek įstatymo leidėjui, 
tiek vykdomajai valdžiai, tiek teismams minėtame 2000 m. KT akte suformuluoti re-
liginės bendrijos ir valstybės santykių sričiai svarbūs doktrininiai teiginiai, visų pirma 
šie: 1) „nustatyti įvairioms bažnyčioms bei religinėms organizacijoms skirtingą būklę 
valstybėje galima tik pagal tuos kriterijus, kurie nurodyti Konstitucijoje“; 2) „nuostata, 
jog yra tradicinės Lietuvoje bažnyčios bei religinės organizacijos, yra tas konstitucinis 
pagrindas, kuriuo remiantis tradicinių bažnyčių bei religinių organizacijų būklė valsty-
bėje gali būti nustatoma skirtinga negu kitų bažnyčių ir religinių organizacijų“. 

Darytina prielaida: nustatyti skirtingą įvairių religinių organizacijų būklę nesant 
konkrečių konstitucinių kriterijų yra negalima, tai prieštarautų doktrinos dvasiai. Kai 
kuriuos minėtus kriterijus Teismas atsisakė aiškinti motyvuodamas tuo, kad jie nebuvo 
nagrinėjami 2000 m. byloje. 

Tyrimo autoriai mano, jog šiuo metu Lietuvoje trūksta konkrečių teisinių kriterijų, 
kad įvairių religinių organizacijų teisinis statusas būtų aiškiai apibrėžtas. Nei 2000 m., nei 
2007 m. KT aktuose nebuvo pateikta išsami analizė, nes to byloje neprašė ir pareiškėjas.

Būtent dėl šio tyrimo rezultatų paviešinimo ir plataus propagavimo pagrįstai gali-
ma tikėtis, jog įstatymų leidėjas nepiktnaudžiaus Konstitucijos jam suteikta galimybe 
tradicinių religinių organizacijų būklę valstybėje nustatyti kitokią, palankesnę nei kitų 
bažnyčių ir religinių organizacijų. Priešingu atveju juridinė takoskyra tik išryškėtų ir, 
savo ruožtu, keltų prielaidas išlaikyti netolerancijos apraiškas religinių mažumų orga-
nizacijų atžvilgiu. 2007 m. sprendimu KT numatė, kad tradicinėms religinėms organi-
zacijoms pirmenybė teikiama, kai tai yra būtina: „<...> iš pačios Konstitucijos kyla ir 
galimybė, o tam tikrais atvejais – ir būtinybė nustatyti diferencijuotą teisinį atitinkamų 
santykių reguliavimą tradicinių Lietuvoje bažnyčių bei religinių organizacijų ir kitų, 
taip pat ir valstybės pripažintų, bažnyčių bei religinių organizacijų, kaip kolektyvinių 
teisės subjektų, atžvilgiu“.

Taigi tyrimo autoriai daro išvadą: KT akte paminėti „būtini tam tikri atvejai“ kol kas 
nėra niekur apibrėžti ar išvardyti ir juos nustatys Seimas. Nuo Seimo pozicijos priklau-
sys, kaip toliau vystysis sudėtinga keturių juridinių pakopų Lietuvos religinių organiza-
cijų sistema. Tačiau kolektyvinis teisės subjektas, su kuriuo asmuo save saisto, ir tokio 
subjekto statusas negali būti priežastimi teikti asmenims nepagrįstas privilegijas, nes tai 
reikštų lygybės principo pažeidimą.

Šias įstatymo leidėjo prerogatyvas vertinant religijos sociologų nuolat Lietuvos vi-
suomenėje fiksuojamų ksenofobiškų populistinių nuotaikų, įvardytinų motto „nežinau, 
nepažįstu, todėl bijau ir diskriminuoju“ atmosferos kontekste, kyla susirūpinimas, ar 
mūsų demokratija tikrai gyvybinga. Juk, kaip teigia Izraelio Aukščiausiojo Teismo il-
gametis teisėjas ir pirmininkas (1995–2006 m.) Aharonas Barakas, „demokratija nėra 
vien atstovavimas; demokratija – tai ir pagrindinės vertybės, kurių centre yra žmogaus 
teisės; kai dauguma atima teises iš mažumos, tai nėra demokratija; demokratija yra 
subtili daugumos valdymo ir individo teisių pusiausvyra“ (Barak 2005).
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1.4. Religinių mažumų lygių
galimybių užtikrinimas Lietuvoje:
įstatymų analizė ir komentarai

Pirmiausia apžvelgsime 2003–2013 m. laikotarpiu LR galiojusį religinių bendruo-
menių ir bendrijų teisinį reguliavimą ir jį pakomentuosime.

Religinės mažumos samprata, deja, teisės aktuose nėra vartojama. Nederėtų jos su-
tapatinti vien su „tradicinėmis nesančiomis reiginėmis bendruomenėmis“, kadangi net 
kelios tradicinės religinės bendrijos pagal daugumą sociologinių religinės mažumos 
apibrėžimų patektų į šią (deja, Lietuvoje de jure neegzistuojančią) kategoriją. Svariau-
sias tyrimo autorių siūlymas – Seimui politiškai apsispręsti: 1) dėl įstatymo, kuriame 
būtų religinės mažumos apibrėžimas; 2) dėl neutralaus šio apibrėžimo turinio.

LR Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 3 str. „Žmonių lygybė nepaisant 
religijos“ skelbia, kad „visi asmenys, nepaisant jų išpažįstamos religijos, religinių įsi-
tikinimų ar santykio su religija, įstatymui yra lygūs. Tiesiogiai ar netiesiogiai riboti jų 
teises ir laisves ar taikyti privilegijas draudžiama.“

Deja, kaip matysime, nemaža dalis religinių bendruomenių teisių turi tiesioginę 
įtaką asmens teisių įgyvendinimo kokybei, o tradicinių ir kitų religinių bendruo-
menių ir bendrijų takoskyra turi nemažai įtakos formuojant visuomenės požiūrį į 
religines bendrijas (ypač į vadinamąsias „netradicines religines bendrijas“) apskritai 
ir taip veikia religinės tolerancijos sferą. 

Viena labai abejotinų ir diskriminacinių nuostatų žmogaus teisių, visų pirma – 
religinių mažumų, aspektu įtvirtinta Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 
(1999 m. redakcija su vėlesniais pakeitimais) 16 str., kurio 2 dalies 10 punktu nu-
statyta: „leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba asmens patiki-
mumo pažymėjimas asmeniui neišduodamas, jeigu asmuo“ <...> „12) dalyvauja ar 
per pastaruosius 5 metus dalyvavo neregistruoto judėjimo ar neregistruotos religi-
nės bendruomenės veikloje, jeigu toks dalyvavimas kelia grėsmę patikėtos įslaptin-
tos informacijos saugumui.“ Šis reguliavimas sąmoningai nukreiptas prieš asmenis, 
kurie dalyvauja religinės mažumos (ir ne tik tokių!) bruožų turinčioje bet kokios 
pakraipos religinėje bendruomenėje ar dvasingumo formą turinčioje kolektyvinė-
je veikloje. Valstybė a priori tokį asmenį laiko nepatikimu. Tikinčiųjų priskyrimas 
„siaurapročiams ir valstybei pavojingiems sektantams“ bei atitinkamas teisinis regu-
liavimas buvo būdingas 1945–1989 m. sovietinės Lietuvos teisės aktams. Bet koktu ir 
visiškai nesuprantama, kaip jis atsirado minėtame įstatyme, praėjus 7 (!) metams nuo 
Konstitucijos priėmimo. 

Grįždami prie religinių mažumų problemos, aptartos atskiroje šio tyrimo daly-
je, pažymėsime: Lietuvoje teisės aktai nenustato privalomos religinių bendruomenių 
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registracijos. Kai kurios religinės bendruomenės gali būti per mažos, kad atitiktų 
Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 11 str. nustatytus reikalavimus įre-
gistravimui (tarp narių neturėti 15-os pilnamečių LR piliečių). Kai kurios religinės 
bendruomenės taip pat gali atsisakyti registracijos valstybėje dėl religinės tradicijos 
priežasčių (pvz., sovietmečiu kai kurios baptistų ir sekmininkų (save dažniau vadi-
nančios „evangelinio tikėjimo krikščionių“) bendruomenės vengė bet kokių kontak-
tų su valstybės valdžia). Nors, žinoma, mažai tikėtina, kad bendruomenės, atsisakan-
čios kontaktų su valstybės valdymo institucijomis, narys užimtų valstybės tarnybos 
pareigas, reikalaujančias dirbti su įslaptinta informacija. Bet kokiu atveju ši Valstybės 
ir tarnybos paslapčių įstatymo norma neatitinka jokių racionalių reikalavimų, su-
derinamų su konstituciniu draudimu, daryti atskirtį tarp savo noru neįregistruotų 
religinių bendruomenių ir bendruomenių, kurias atsisakyta įregistruoti, nes jų vei-
kla pažeidžia žmogaus teises, laisves ir viešąją tvarką (Religinių bendruomenių ir 
bendrijų įstatymo 12 str.), arba bendruomenių, kurios buvo likviduotos už tokius 
pažeidimus (to paties įstatymo 20 str.). 

Reikėtų pažymėti, kad įstatymų bazė apskritai nėra suderinta būtent su religi-
nių bendrijų, ypač naujų, siekiančių pritraukti narių, veikimo schema ir turiniu. Pa-
vyzdžiui 2000 m. liepos 18 d. priimtame Reklamos įstatyme (Žin., 2000 m. Nr. 64-
1937) yra daug nuostatų, kurios praktiškai iš esmės užkerta kelią tikėjimui skelbti 
ir informacijai pateikti. Štai 5 str. „Klaidinanti reklama“ įtvirtintos šios nuostatos: 
„Draudžiama naudoti klaidinančią reklamą“, „Reklamoje pateikiami teiginiai yra ne-
teisingi, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo jos naudojimo 
metu“, „Ar pakanka reklamoje pateikiamų teiginių teisingumą pagrindžiančių duo-
menų, sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį“, „Pateikiamų teiginių 
teisingumą pagrindžiančiais duomenimis nepripažįstami liudijimai ir rekomendaci-
jos asmenų, kurių kompetencija nėra susijusi su pateikiamos informacijos turiniu“. 
Jos net neleidžia teigti, kad yra koks nors dievas, dievybė ar panašiai, nes šio teiginio 
skelbėjas juk niekaip apčiuopiamai negali pagrįsti teiginių teisingumo. Tobulinant iš 
esmės būtina įstatymu įtvirtinti kitokias nuostatas (pvz., kad su tikėjimo skelbimu 
susijusios informacijos negalima laikyti reklama ar pan.).

Atsižvegiant į minėtus argumentus, teiktini siūlymai kuo skubiau tobulinti tiek 
Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą ir eliminuoti bet kokias nuorodas į tikrina-
mo asmens religines sąsajas su bet kokiomis religinėmis bendruomenėmis, tiek Re-
klamos įstatymą, aiškiai suformulavus, kad į reklamos sampratą nepatenka religiniu 
ar filosofiniu pagrindu suformuoto tikėjimo dogmos ir doktrinos.

1995 m. Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymu įtvirtintas trijų pakopų 
religinių bendrijų pripažinimo modelis. Visų pirma, įstatymo 5 str. išvardijamos 
valstybės pripažįstamos tradicinės Lietuvoje religinės bendruomenės ir bendrijos: 
„Valstybė pripažįsta devynias Lietuvos istorinio, dvasinio bei socialinio palikimo dalį 
sudarančias tradicines Lietuvoje egzistuojančias religines bendruomenes ir bendri-
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jas: lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų 
reformatų, ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų ir karaimų.“

Šio įstatymo 6 str. nurodoma, kad kai kurios religinės bendrijos gali būti valstybės 
pripažįstamos Lietuvos kultūrinio, socialinio, dvasinio palikimo dalimi: 

Kitos (netradicinės) religinės bendrijos gali būti valstybės pripažintos kaip Lietuvos 
istorinio, dvasinio ir socialinio palikimo dalis, jeigu jos palaikomos visuomenės ir jų 
mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymams ir dorai. Valstybės pripažinimas reiš-
kia, kad valstybė palaiko religinių bendrijų dvasinį, kultūrinį ir socialinį palikimą.

Valstybės pripažinimą suteikia LR Seimas. Religinės bendrijos gali kreiptis dėl vals-
tybės pripažinimo praėjus ne mažiau kaip 25 metams nuo pirminio jų įregistravimo 
Lietuvoje. Jeigu prašymas nepatenkinamas, pakartotinai galima dėl to kreiptis praėjus 
10 metų nuo prašymo nepatenkinimo dienos.

Pripažinimo klausimą Seimas sprendžia gavęs Teisingumo ministerijos išvadą.
Šio straipsnio antrojoje dalyje nurodytas pirminis įregistravimas yra įvykęs, jei religinė 

bendrija teisėtai veikė (buvo įregistruota) Lietuvoje po 1918 m. vasario 16 dienos.
Galiausiai Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 11 str. ir 12 str. nustato 

religinių bendruomenių įregistravimo sąlygas bei procedūrą: įregistruota gali būti 
religinė bendruomenė, vienijanti ne mažiau kaip penkiolika pilnamečių LR piliečių, 
kurios mokymas bei apeigos nepažeidžia žmogaus teisių ir laisvių arba viešosios tvar-
kos. 12 str. įvardija ir kitas formalias priežastis atsisakyti įregistruoti religinę ben-
druomenę, bet jos nėra mums svarbios. 

Taigi Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymu buvo nustatytos trys religi-
nių bendruomenių kategorijos. Sprendžiant iš pirmosios įstatymo redakcijos, visos 
valstybės pripažintos religinės bendruomenės turėjo gauti vienodas teises, nesvarbu, 
ar jos buvo tradicinės Lietuvoje, ar naujai valstybės pripažintos kultūrinio, socialinio 
ir dvasinio palikimo dalimi. Įstatymo kūrėjai teisinės diferenciacijos prasme buvo 
numatę dvi juridiniais asmenimis registruotų religinių bendruomenių ir bendrijų 
kategorijas: tradicines bei kitas religines bendruomenes ir bendrijas, palyginti su 
kitomis religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, turinčias tik dvi papildomas 
teises: teisę valstybinėse mokyklose dėstyti tikybą (1995 m. redakcijos 9 str.) ir teisę 
valstybinėse mokyklose atlikti religines apeigas tikinčių tėvų ar mokinių prašymu 
(1995 m. redakcijos 8 str. 4 dalis). 

1995 m. priėmus Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą, religinių ben-
druomenių veiklos teisinio reguliavimo srityje galima pastebėti dvi tendencijas: 
1) tolesnę religinių bendruomenių ir bendrijų diferenciaciją, atsiskyrus tradicinių ir 
kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų kategorijoms; 2) įstaty-
mais įtvirtintas naujas, tik tradicinėms (ar rečiau – tradicinėms ir kitoms) religinėms 
bendruomenėms ir bendrijoms skirtas teises. 
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Vėlesnis religinių bendruomenių teisinis diferencijavimas. Šis procesas, galima 
manyti, vyko dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, Religinių bendruomenių ir bendrijų 
įstatymu nebuvo aiškiai įvardyta, kad įstatymo kūrėjams teisiniu požiūriu svarbus 
institutas – ne religinės bendrijos tradiciškumas, o religinės bendrijos (tradicinės ar 
kitos) pripažinimas kultūrinio, socialinio ir dvasinio palikimo dalimi. Antra, ši įsta-
tymo nuostata nesiderino su Konstitucijos 43 str. nuostata – kur kas logiškiau ir pa-
žodine prasme artimiau perskaičius kitaip, nei ją perskaitė minėto įstatymo kūrėjai. 
Todėl vienu po kito teisės aktais buvo įtvirtintos nebe „valstybės pripažintų“ religinių 
bendruomenių ir bendrijų, o „valstybės pripažintų tradicinų“ ar tiesiog „tradicinių“ 
religinių bendruomenių ar bendrijų teisės. Tai iš esmės reiškė vieną – kad šiomis tei-
sėmis galės pasinaudoti tik tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. 

Būtina paminėti keletą šios išryškėjusios diferenciacijos ankstyvųjų pavyzdžių. 
Pavyzdžiui, 1998 m. LR švietimo įstatymo pakeitimais pradėtas reguliuoti tikybos 
dėstymas mokyklose. Kaip minėta, 1995 m. Religinių bendruomenių ir bendrijų įsta-
tymo 9 str. 2 dalis skelbė: „Valstybinėse švietimo įstaigose tėvų (globėjų, rūpintojų) 
pageidavimu gali būti dėstoma tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių ben-
druomenių ir bendrijų tikyba“. O štai kaip formuluotos 1998 m. Švietimo įstatymo 
redakcijos nuostatos dėl tikybos dėstymo: pavyzdžiui, 1 str. „Švietimo sistemos užda-
viniai“ pagrindiniais švietimo sistemos uždaviniais laikoma:

<...> 5) užtikrinti tradicinių religinių bendrijų nariams tokias pat teises ir sąlygas 
kaip ir visiems gyventojams ugdyti savo vaikus švietimo įstaigose pagal įsitikinimus.

<...>
20 straipsnis. Dorovinis (religinis) ugdymas valstybinėse ir savivaldybių švietimo 

įstaigose
„1. Valstybinėse ir savivaldybių švietimo įstaigose tėvų (ar vaiko globėjų) pageida-

vimu dvasinės vyresnybės įgalioti asmenys moko tikybos (valstybės pripažintų tradici-
nėmis konfesijų). <...>“

Taigi atsiradusi įstatymų kolizija kilo greičiausiai dėl to, kad Švietimo įstatymo 
rengėjai neįsigilino į Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo nuostatas, nes fra-
zė „valstybės pripažintos tradicinėmis“ greičiausiai tėra neteisingai suprastos „tradi-
cinių ir kitų valstybės pripažintų“ religinių bendrijų sampratos atkartojimas. 

2003 m. priimti Švietimo įstatymo pakeitimai (Žin, 2003, Nr. 63-2853) (įstatymo 
31 str. 2 ir 3 dalys) numato mokiniams teisę rinktis etiką arba tik tradicinės religinės 
bendruomenės ar bendrijos tikybą: 

„Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdančios mokyklos mo-
kinys, sulaukęs 14 metų, turi teisę rinktis vieną iš privalomojo dorinio ugdymo dalykų: 
tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą arba etiką.“

Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas priimtas 1995 m. spalio 4 d. 
(Nr. I-1057; vėliau ne kartą papildytas). Tai svarbiausias religinių mažumų įstatymas, 
kurį pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija bandoma jau daugiau kaip 10 metų, tačiau 
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niekaip nepavyksta. Nuo 2000 m. į diskusijas dėl įstatymo turinio savo iniciatyva 
įsitraukia ir kai kurios Lietuvos religinės mažumos. Įstatymo paskirtis: 

Šis įstatymas nustato religinių bendruomenių bei bendrijų ir Lietuvos valstybės 
teisinius santykius, įgyvendina Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, kituose įstaty-
muose ir tarptautiniuose dokumentuose bei susitarimuose įtvirtintą žmogaus teisę į 
tikėjimo laisvę (1 straipsnis).

2 straipsnis. Teisė į tikėjimo laisvę
Lietuvoje nėra valstybinės religijos.
Kiekvienas žmogus Lietuvos Respublikoje turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią reli-

giją arba tikėjimą, taip pat pakeisti savo pasirinkimą ir vienas ar su kitais, privačiai ar 
viešai ją išpažinti, atlikti religines apeigas, praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo.

Niekas negali kito asmens versti nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors 
religiją arba tikėjimą.

Žmogaus laisvė išpažinti ir skleisti religiją arba tikėjimą negali būti ribojama kitaip, 
kaip tik įstatymu ir tik tada, kai būtina garantuoti visuomenės saugumą, viešąją tvar-
ką, žmonių sveikatą ir dorovę, taip pat kitas asmens pagrindines teises ir laisves.

Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklė-
jimu pagal savo įsitikinimus.

Žmogaus praktikuojama religija ar tikėjimu negali būti pateisinamas nusikaltimas 
ar įstatymų nevykdymas.

Tikintieji turi teisę laisvai jungtis į religines bendruomenes, bendrijas bei kurti re-
ligines organizacijas.

Kiekvienas asmuo dėl savo religinių įsitikinimų vietoj privalomos karinės tarnybos 
gali pasirinkti alternatyvią (darbo) tarnybą.

3 straipsnis. Žmonių lygybė nepaisant religijos
Visi asmenys, nepaisant jų išpažįstamos religijos, religinių įsitikinimų ar santykio su 

religija, įstatymui yra lygūs. Tiesiogiai ar netiesiogiai riboti jų teises ir laisves ar taikyti 
privilegijas draudžiama.

Valstybinių įstaigų ir organizacijų išduodamuose dokumentuose asmens tikyba ne-
nurodoma.

4 straipsnis. Religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai
Religinė bendruomenė yra asmenų grupė, siekianti įgyvendinti tos pačios religijos 

tikslus. Ji gali būti atitinkamos religinės bendrijos vietinis padalinys.
Religinės bendrijos yra bažnyčių ir tolygių religinių organizacijų – bendruomenių, 

siekiančių įgyvendinti tos pačios religijos tikslus, susivienijimai. Bendriją sudaro ne 
mažiau kaip dvi religinės bendruomenės, turinčios bendrą vadovybę.

Religiniai centrai yra aukštesniosios religinių bendrijų valdymo institucijos.
5 straipsnis. Tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės ir bendrijos
Valstybė pripažįsta devynias Lietuvos istorinio, dvasinio bei socialinio palikimo dalį 

sudarančias tradicines Lietuvoje egzistuojančias religines bendruomenes ir bendrijas: 
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lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų refor-
matų, ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų ir karaimų.

6 straipsnis. Kitų religinių bendrijų pripažinimas
Kitos (netradicinės) religinės bendrijos gali būti valstybės pripažintos kaip Lietuvos 

istorinio, dvasinio ir socialinio palikimo dalis, jeigu jos palaikomos visuomenės ir jų 
mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymams ir dorai. Valstybės pripažinimas reiš-
kia, kad valstybė palaiko religinių bendrijų dvasinį, kultūrinį ir socialinį palikimą.

Valstybės pripažinimą suteikia LR Seimas. Religinės bendrijos gali kreiptis dėl vals-
tybės pripažinimo praėjus ne mažiau kaip 25 metams nuo pirminio jų įregistravimo 
Lietuvoje. Jeigu prašymas nepatenkinamas, pakartotinai galima dėl to kreiptis praėjus 
10 metų nuo prašymo nepatenkinimo dienos.

Pripažinimo klausimą Seimas sprendžia gavęs Teisingumo ministerijos išvadą.
Šio straipsnio antrojoje dalyje nurodytas pirminis įregistravimas yra įvykęs, jei reli-

ginė bendrija teisėtai veikė (buvo įregistruota) Lietuvoje po 1918 m. vasario 16 dienos.
7 straipsnis. Valstybės ir religinių bendruomenių bei bendrijų santykių pagrindai
Religinės bendruomenės ir bendrijos nevykdo valstybės funkcijų, o valstybė nevykdo 

religinių bendruomenių ir bendrijų funkcijų.
Religinės bendruomenės ir bendrijos turi teisę laisvai organizuotis pagal savo 

hierarchinę ir institucinę struktūrą, vidaus gyvenimą tvarkyti savarankiškai pagal savo 
kanonus, statutus bei kitas normas.

Visos juridinio asmens teises turinčios religinės bendruomenės ir bendrijos gali įsta-
tymų nustatyta tvarka iš valstybės gauti paramą kultūrai, švietimui bei labdarai.

8 straipsnis. Laisvė atlikti religines apeigas
Religinės apeigos bei kulto ceremonijos laisvai atliekamos kulto pastatuose ir aplink 

juos, piliečių namuose ir butuose, šarvojimo patalpose, kapinėse ir krematoriumuose.
Tikinčiųjų prašymu religinės apeigos atliekamos ligoninėse, socialinio aprūpinimo 

pensionatuose, laisvės atėmimo vietose. Apeigų bei kulto ceremonijų atlikimo laikas 
ir kitos sąlygos suderinamos su minėtų įstaigų vadovybe. Šių įstaigų vadovybė sudaro 
galimybę atlikti religines apeigas.

Karinių dalinių vadovybė tikinčiųjų prašymu sudaro galimybę atlikti religines apei-
gas statutų numatyta tvarka.

Tikinčiųjų mokinių ir jų tėvų prašymu valstybinėse švietimo ir auklėjimo įstaigose 
gali būti atliekamos tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir 
bendrijų apeigos, neprieštaraujančios pasaulietinės mokyklos sampratai; jose dalyvau-
jama laisvu apsisprendimu.

Religinės apeigos gali būti atliekamos ir kitose viešose vietose, jeigu šios apeigos ne-
pažeidžia viešosios tvarkos, žmonių sveikatos, dorovės ar kitų asmenų teisių ir laisvių.

Juridinio asmens teises turinčios religinės bendruomenės ir bendrijos savivaldybės 
nustatyta tvarka gali turėti savo konfesines kapines arba savo teritoriją bendrose kapi-
nėse. Laidojimo tvarką konfesinėse kapinėse arba konfesijai skirtoje kapinių teritorijoje 
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nustato atitinkama religinė bendruomenė ar bendrija.
Atsisakymas leisti ar trukdymas atlikti religines apeigas gali būti apskųstas aukštes-

nei valdymo institucijai ar teismui.
9 straipsnis. Tikybos mokymas
Tikyba gali būti dėstoma maldos namuose, valstybinėse ir nevalstybinėse mokymo 

ir auklėjimo įstaigose, taip pat kitose patalpose bei vietose.
Valstybinėse švietimo įstaigose tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali būti dės-

toma tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų tikyba.
Valstybė pripažįsta tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir 

bendrijų tikybos dėstymą konfesinėse mokymo įstaigose (sekmadieninėse tų konfesijų mo-
kyklose ar kitose mokymo grupėse) tikybos dėstymo programas užregistravus Švietimo ir 
mokslo ministerijoje ir jai pateikus mokytojų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus 
bei atitinkamos religinės bendruomenės ar bendrijos dvasinės vyresnybės prašymą.

Valstybės globojami moksleiviai tikėjimo dalykų mokomi pagal jų šeimoje ar gimi-
nėje išpažįstamą religiją.

Valstybinėse mokymo ir auklėjimo įstaigose tikybos dėstymo tvarką reglamentuoja 
švietimo įstatymai.

10 straipsnis. Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų juridinio asmens 
teisių įforminimas

Tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, turinčios juridinio asmens teises, 
praneša apie tai Teisingumo ministerijai.

Naujai susikūrusios (atsikūrusios) tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos 
įgyja juridinio asmens teises, kai jų vadovybė apie susikūrimą (atsikūrimą) raštu pra-
neša Teisingumo ministerijai ir yra nustatomas konkrečios bendruomenės ar bendrijos 
tradicijų tęstinumas atsižvelgiant į jos kanonus, statutus bei kitas normas.

Tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų pagal jų kanonus, statutus ar 
kitas normas įsteigti juridiniai asmenys įgyja juridinio asmens teises, kai jų vadovybė 
raštu praneša Teisingumo ministerijai, o ši įformina įstatymų nustatyta tvarka.

Šie juridiniai asmenys turi teisę užsiimti šiame įstatyme jų bendruomenei, bendrijai 
ar centrui numatyta veikla, taip pat veikla, numatyta šių juridinių asmenų įstatuose.

11 straipsnis. Juridinio asmens teisių suteikimas kitoms religinėms bendruome-
nėms ir bendrijoms

Kitos religinės bendruomenės ir bendrijos įgyja juridinio asmens teises nuo jų įstatų 
ar juos atitinkančių dokumentų įregistravimo.

Religinės bendruomenės gali būti įregistruotos, jei vienija ne mažiau kaip 15 na-
rių – pilnamečių Lietuvos Respublikos piliečių.

Religinės bendrijos gali būti įregistruotos, jei vienija ne mažiau kaip dvi religines ben-
druomenes. Įregistruotos religinės bendrijos struktūrai priklausančios religinės bendruo-
menės ir centrai įgyja juridinio asmens teises, kai juos pripažįsta bendrijų vadovybė ir 
apie tai raštu praneša Teisingumo ministerijai.
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Norint registruoti religinės bendruomenės, bendrijos įstatus ar juos atitinkantį do-
kumentą, pateikiamas pareiškimas, religinės bendruomenės ar bendrijos steigiamojo 
susirinkimo protokolas ir jos narių sąrašas.

Pateikiamuose registruoti religinės bendruomenės, bendrijos įstatuose ar juos ati-
tinkančiame dokumente turi būti nurodoma:

1) religinės bendruomenės ar bendrijos pavadinimas;
2) religinės bendruomenės ar bendrijos buveinės keitimo tvarka;
3) išpažįstamo religinio mokymo pagrindai, veiklos kryptys ir tikslai;
4) religinės bendruomenės ar bendrijos organizacinė struktūra, vadovybė;
5) religinei bendruomenei ar bendrijai priklausančio turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo tvarka;
6) religinės bendruomenės ar bendrijos likvidavimo ir likusio turto paskirstymo ją 

likvidavus tvarka.
Religinių bendruomenių, bendrijų įstatus ar juos atitinkantį dokumentą įregistruo-

ja Teisingumo ministerija ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo jų pateikimo.
Jei religinės bendruomenės ir bendrijos įstatuose ar juos atitinkančiame dokumente 

pateikti ne visi šio straipsnio penktojoje dalyje nurodyti duomenys, Teisingumo minis-
terija per 15 dienų nuo jų gavimo minėtą dokumentą grąžina pateikusiajai bendruo-
menei ar bendrijai nurodydama, kokie trūkumai turėtų būti ištaisyti. Pataisytų įstatų 
ar juos atitinkančio dokumento registravimo terminas skaičiuojamas iš naujo.

12 straipsnis. Atsisakymas registruoti religinės bendruomenės, bendrijos įstatus 
ar juos atitinkantį dokumentą

Religinės bendruomenės, bendrijos įstatai ar juos atitinkantis dokumentas neregis-
truojami, jeigu:

1) juose nenurodyti šio įstatymo 11 straipsnyje numatyti duomenys;
2) religinės bendruomenės ar bendrijos veikla pažeidžia žmogaus teises ir laisves 

arba viešąją tvarką;
3) jau yra įregistruoti tokio pat pavadinimo religinės bendruomenės, bendrijos įsta-

tai ar juos atitinkantis dokumentas.
Atsisakius registruoti religinės bendruomenės, bendrijos įstatus ar juos atitinkantį 

dokumentą, pareiškėjams apie tai pranešama raštu ne vėliau kaip per 5 dienas nuo 
sprendimo priėmimo, nurodant konkrečius atsisakymo motyvus.

Atsisakymas įregistruoti religinės bendruomenės, bendrijos įstatus ar juos atitin-
kantį dokumentą gali būti apskundžiamas teismui.

13 straipsnis. Religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų turtinės teisės
Religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams gali nuosavybės teise priklau-

syti maldos namai, gyvenamieji namai ir kiti pastatai bei statiniai, gamybiniai, so-
cialiniai ir labdaros objektai bei kitoks turtas, reikalingas religinių bendruomenių ir 
bendrijų veiklai.
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 Religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai jiems nuosavybės teise priklausantį 
turtą valdo, juo naudojasi ir disponuoja pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

14 straipsnis. Religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų švietimo, labdaros ir 
gailestingumo veikla

Religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai turi teisę įstatymų ar kitų norminių 
aktų nustatyta tvarka steigti ir turėti bendrojo lavinimo mokyklas bei kitokias mokymo, 
švietimo ir kultūros įstaigas, taip pat mokymo-ugdymo įstaigas dvasininkams ir tikybos 
dėstytojams rengti.

Įstatymų ar kitų norminių aktų nustatyta tvarka tradicinių ir kitų juridinio asmens 
teises turinčių religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų mokymo įstaigos, tokių re-
liginių bendruomenių, bendrijų ir centrų mokyklos, suteikiančios valstybės nustatytą 
išsilavinimą, gauna finansinę ir kitokią paramą iš valstybės ir savivaldybių biudžetų.

Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų švietimo ir ugdymo įstaigos, sutei-
kiančios valstybinio standarto bendrąjį išsilavinimą, yra finansuojamos ir išlaikomos 
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, skiriant biudžeto lėšų tiek pat, 
kiek ir atitinkamo tipo (pakopos) valstybės ar savivaldybių švietimo įstaigoms. Lėšų 
dydis nustatomas atsižvelgiant į išlaidas, numatytas vienam vaikui, moksleiviui atitin-
kamo tipo (pakopos) valstybinėse ar savivaldybių švietimo įstaigose.

Visos religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai gali užsiimti labdara, dalyvauti gai-
lestingumo veikloje, steigti gydymo įstaigas, taip pat labdaros įstaigas ir organizacijas.

15 straipsnis. Religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų ūkinė ir leidybos veikla
Religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai turi teisę įstatymų nustatyta tvarka 

užsiimti leidybos, gamybine-ūkine veikla, steigti visuomenės informavimo priemones, 
labdaros fondus ir kitokias organizacijas.

16 straipsnis. Religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei juose dirbančių as-
menų apmokestinimas

Religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų (aukštesniųjų valdymo institucijų), jų 
įsteigtų įmonių (organizacijų) pajamos, taip pat religinių bendruomenių, bendrijų ir 
centrų (aukštesniųjų valdymo institucijų) dvasininkų, religinių apeigų patarnautojų ir 
aptarnaujančio personalo pajamos apmokestinamos LR mokesčių įstatymų nustatyta 
tvarka.

17 straipsnis. Religinėse bendruomenėse, bendrijose ir centruose dirbančių as-
menų darbo teisinis reguliavimas

Religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai turi teisę priimti į darbą asmenis, su 
kuriais sudaroma darbo sutartis LR įstatymų nustatyta tvarka.

Dvasininkai gali būti išlaikomi iš religinės bendruomenės ar bendrijos lėšų pagal 
jos nustatytą tvarką arba gauti išlaikymą tiesiogiai iš tikinčiųjų už religinius patarna-
vimus.

18 straipsnis. Religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų darbuotojų socialinis 
aprūpinimas ir socialinis draudimas
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Asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartį religinėse bendruomenėse, bendrijose 
ar centruose, jų įstaigose, įmonėse ar organizacijose, taikomos teisės į socialinį draudi-
mą ir kitos teisės bei garantijos, nustatytos LR įstatymų.

Šiems tikslams religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai į Valstybinį socialinio 
draudimo fondą iš savo pajamų privalomai moka tokias pat įmokas kaip ir valstybės 
įmonės, įstaigos ir organizacijos.

Dvasininkai ir kiti asmenys, dirbantys religinėse bendruomenėse, bendrijose ar cen-
truose ne pagal darbo sutartis, gali patys mokėti įmokas į Valstybinį socialinio draudi-
mo fondą įstatymų nustatyta tvarka.

19 straipsnis. Religinių bendruomenių ir bendrijų tarptautinis bendradarbiavimas
Religinės bendruomenės ir bendrijos turi teisę savarankiškai užmegzti ir palaiky-

ti tarptautinius ryšius bei kontaktus, dalyvauti tarptautinių organizacijų ir jų organų 
veikloje, keistis informacija, gauti iš užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų ir pri-
vačių asmenų religinius reikmenis, literatūrą, labdarą.

Religinės bendruomenės ir bendrijos gali savo narius siųsti mokytis į kitas valstybes, 
organizuoti dvasininkų ir maldininkų keliones į užsienį, taip pat kitais būdais bendra-
darbiauti su užsienio valstybėse esančiomis religinėmis organizacijomis.

20 straipsnis. Religinės bendruomenės, bendrijos ar centro veiklos sustabdymas 
arba nutraukimas

Jei religinė bendruomenė, bendrija ar centras veikia ne pagal įregistruotus įstatus 
ar juos atitinkančius dokumentus arba jų veikla pažeidžia Konstituciją ar šį įstatymą, 
Teisingumo ministerija praneša apie tai raštu įstatymus pažeidusiai religinei bendruo-
menei, bendrijai ar centrui ir nurodo terminą, per kurį pažeidimai turi būti ištaisyti. 
Jei pažeidimai neištaisomi, Teisingumo ministerija gali kreiptis į teismą dėl religinės 
bendruomenės, bendrijos ar centro veiklos sustabdymo.

Teismo sprendimu religinės bendruomenės, bendrijos ar centro veikla gali būti su-
stabdyta ne daugiau kaip 6 mėnesiams. Jei per šį laikotarpį teismo nurodytas pažeidi-
mas neištaisomas, teismo sprendimu jų veikla gali būti nutraukta.

Religinės bendruomenės, bendrijos ar centro veikla taip pat gali būti nutraukta jų 
pačių sprendimu. Religinės bendruomenės ar bendrijos veikla gali būti nutraukta jos 
aukštesnės valdymo institucijos sprendimu.

Nutraukus religinės bendruomenės, bendrijos ar centro veiklą, likęs turtas pereina 
jų įstatuose ar juos atitinkančiame dokumente nurodytam turto perėmėjui. Jeigu turto 
perėmėjas nenurodytas arba jo nėra, turtas atitenka valstybei.

Komentuojame minėtą įstatymą. Viename pirmųjų po Nepriklausomybės atkū-
rimo primtų įstatymų – Religinių bendrijų įstatyme – nėra nei „religinės mažumos“, 
nei prieštaringai vertinamų „sektos“, „kulto“ ar „naujojo religinio judėjimo“ sąvokų. 
Kita vertus, svarbu ir konstituciškai pagrįsta paminėtos 9 tradicinės religinės bendri-
jos, nors ir nenurodyta, kiek ir kokių juridinių gali joms atstovauti. Jau kelerius metus 
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iš eilės (kartais net skirtingos) darbo grupės kuria naują šio įstatymo redakciją, kuri 
pasižymi žymiai detalesniu reguliavimu. Jeigu būtų priimta Seime, joje atsispindėtų 
tyrime minėtų KT nutarimų, naujojo Civilinio kodekso nustatyti imperatyvai. Pa-
vyzdžiui, vietoj dabar 6 str. įtvirtinto 25 metų laikotarpio, naujojo įstatymo projekte 
siūloma nustatyti 50 metų laikotarpį, kaip būtiną bendrijos, norinčios gauti valstybės 
pripažinimą, prašymo pateikimo sąlygą.

Kiti įstatymai (skirtingų teisės šakų sričių teisės aktai), turintys atskiras nor-
mas, nustatančias elgesio, susijusio su religijos išraiška ar praktikavimu, ar po-
žiūriu į ją, taisykles

Teisė į juridinio asmens statusą
LR Civilinis kodeksas. Аntroji knyga „Asmenys“
2.37 straipsnis. Religinės bendruomenės ir bendrijos
1. Tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos yra juridiniai asmenys. Kitos 

religinės bendruomenės ir bendrijos įgyja juridinio asmens teises šios knygos V sky-
riuje ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

2. Religinių bendruomenių ir bendrijų struktūriniai padaliniai, kurie pagal religi-
nių bendruomenių ir bendrijų kanonus, statutus ar kitas normas atitinka šio kodekso 
2.33 straipsnyje nustatytas sąlygas, yra juridiniai asmenys. Tokie struktūriniai pada-
liniai juridinių asmenų registrui pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad yra šioje 
dalyje nurodytos aplinkybės.

3. Religinės bendruomenės ir bendrijos bei jų struktūriniai padaliniai, turintys 
juridinio asmens teises, veikia pagal savo kanonus, statutus ar kitas normas, tiek 
kiek jie neprieštarauja įstatymams, ir šiems juridiniams asmenims taikomi tik šios 
knygos IV, VI skyriai, 2.84, 2.85 straipsniai bei, kiek tai neprieštarauja šio straipsnio 
1 daliai, V skyrius.

2.34 straipsnis. Viešieji ir privatieji asmenys
1. Juridiniai asmenys skirstomi į viešuosius ir privačiuosius.
2. Viešieji juridiniai asmenys yra valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų 

asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti 
viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstai-
gos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir t. t.).

<....>.
4. Viešiesiems juridiniams asmenims šios knygos VII skyrius taikomas subsidia-

riai.
5. Viešiesiems juridiniams asmenims šios knygos IX skyrius netaikomas. 

Būtina pakomentuoti šias normas. Kai kurios valstybės skirsto savo religines ben-
drijas į viešuosius ir privačiuosius juridinius asmenis būtent pagal tradiciškumo ir 
paplitimo visuomenėje kriterijus. Tačiau Lietuvoje nuo 2000 m. liepos 18 d., priėmus 
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naująjį Civilinį kodeksą, nutarta pripažinti: jeigu asmenys nutaria registruoti save 
kaip religinę bendruomenę, jie nori tenkinti ne tik savo privačius, bet pirmiausia 
viešuosius interesus. Kita vertus, leidžiama veikti ir neregistruotoms religinėms ben-
drijoms, tik neaišku, ar nuo to jų interesai iš viešųjų tampa privačiais. Nesiregistravi-
mas gali būti siejamas su religine dogma, santykiu su valstybe (visų pirma politiniu 
jo režimu), o ne su nenoru viešinti ar skelbti savo tikėjimą. Šiame kontekste įstatymo 
normos aiškumu kelia abejonių tai, kad įstatymo leidėjas viešuoju asmeniu pripažįsta 
religinę bendriją, turinčią vien juridinio asmens teises, ir nepripažįsta tokia bendrija 
nesiregistruojančios privačių asmenų grupės.

Bažnytinės santuokos ir įvaikinimo (kai atsižvelgiama į religiją) klausimai
Civilinis kodeksas. Trečioji knyga. Šeimos teisė.
3.24 straipsnis. Santuokos sudarymas bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka
1. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka santuoka sudaroma pagal atitinkamos 

religijos vidaus (kanonų) teisės nustatytą procedūrą.
2. Santuokos sudarymas bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sukelia tokias pat 

teisines pasekmes kaip ir santuokos sudarymas civilinės metrikacijos įstaigoje, jei-
gu:

1) nebuvo pažeistos šio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose nustatytos santuokos 
sudarymo sąlygos;

2) santuoka buvo sudaryta pagal Lietuvos Respublikoje įregistruotų ir valstybės 
pripažintų religinių organizacijų kanonų nustatytą procedūrą;

3) santuokos sudarymas bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka buvo įtrauktas į 
apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje šios knygos nustatyta tvarka.

 3.25 straipsnis. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų ofi-
ciali apskaita

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukiamos į oficia-
lią apskaitą šio kodekso 3.304 straipsnio nustatyta tvarka.

Komentaras. Įregistruojant religinę bendruomenę nėra tikrinami vidiniai jos 
kanonai, t. y., ar jais nustatyta santuokos sudarymo procedūra. Kita vertus, vidiniai 
kanonai yra tik pačios religinės bendruomenės reikalas, valstybė negali nustatyti pri-
valomo jų turinio (Konstitucijos 43 str. 3 dalis: Bažnyčios bei religinės organizacijos 
laisvai tvarkosi pagal savus kanonus ir statutus). Tai reiškia, kad įstatuose jų gali visai 
nebūti. Todėl ne visai suprantamas 3.24 str. 2 dalies 2 punkto reikalavimas, drau-
džiantis pažeisti būtent tokią procedūrą.

 
Poįstatyminiai aktai santuokos registravimo religinėje bendrijoje klausimu
Teisingumo ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 1932 „Dėl teisingumo 

ministro 2001 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 124 „dėl pranešimo apie bažnyčios (kon-

2     Atliekant tyrimą šis įsakymas nebegaliojo; buvo panaikintas.
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fesijų) nustatyta tvarka įregistruotą santuoką formos ir pranešimo tvarkos patvirti-
nimo“ pakeitimo

Vadovaudamasis LR civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 3.304 straipsniu, 
 pakeičiu Pranešimo apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka įregistruotą santuo-
ką tvarką, patvirtintą LR teisingumo ministro 2001 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 124 
„Dėl pranešimo apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka įregistruotą santuoką 
formos ir pranešimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2062), ir išdėstaują 
nauja redakcija.

TEISINGUMO MINISTRAS VYTAUTAS MARKEVIČIUS

Pranešimo apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka įregistruotą santuoką tvarka
I. Bendrosios nuostatos

1. Ši tvarka reglamentuoja pranešimo apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka 
įregistruotą santuoką būdą ir laiką.

2. Ši tvarka parengta vadovaujantis LR civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 
bei LR Vyriausybės ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2001 m. liepos 11 d. susitari-
mu „Dėl katalikų Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimo į valsty-
binę apskaitą“.

II. Pranešimas apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka įregistruotą santuoką
3. Į valstybinę apskaitą civilinės metrikacijos įstaigose įtraukiamos santuokos, 

įregistruotos valstybės pripažintose religinėse bendruomenėse ir bendrijose: lotynų 
apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, 
evangelikų baptistų (Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga), ortodok-
sų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų ir karaimų3.

4. Religinės bendruomenės (išskyrus lotynų apeigų katalikų) įgaliotas (įpareigo-
tas) asmuo per dešimt dienų po santuokos sudarymo bažnyčios (konfesijų) nustatyta 
tvarka pateikia santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigai LR teisingu-
mo ministro įsakymu nustatytos formos pranešimą apie santuokos įregistravimą.

5. Pranešimas apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka įregistruotą santuoką 
pildomas lietuvių kalba.

6. Lotynų apeigų katalikų bendruomenėje susituokę asmenys per dešimt dienų 
po santuokos sudarymo pateikia santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos 
įstaigai Lietuvos Vyskupų Konferencijos 1999 m. rugpjūčio 25 d. patvirtintos formos 
santuokos liudijimą.

3      2008 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1R-375 įsakymu šis sąrašas buvo papildytas dar viena religine bendrija – 
„septintosios dienos adventistų (Septintosios dienos adventistų Bažnyčia)“, kadangi Seimas suteikė jai 
valstybės pripažinimą.
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7. Kartu su pranešimu (santuokos liudijimu) pateikiami susituokusių asmenų as-
mens tapatybės kortelės arba pasai ir kvitas apie LR Vyriausybės nustatyto dydžio 
valstybės rinkliavos sumokėjimą.

8. Civilinės metrikacijos įstaiga, gavusi šios tvarkos 7 punkte išvardytus doku-
mentus, tą pačią dieną įtraukia bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka įregistruotą 
santuoką į valstybinę apskaitą, įrašydama santuokos sudarymo įrašą ir išduodama 
santuokos liudijimą.

Minėtas 2003 m. birželio 30 d. Teisingumo ministro įsakymas Nr. 193 galiojo 
9 metus, jį panaikino 2012 m. kovo 26 d įsakymas Nr. 1R-93. 2012 m. kovo 26 d. 
ĮSAKYMAS Nr. 1R-93 „Dėl teisingumo ministro 2001 m. birželio 27 d. įsakymo 
Nr. 124 „dėl pranešimo apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka įregistruotą san-
tuoką formos ir pranešimo tvarkos patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo 
netekusiais galios“.

Įvaikinimas
Civilinis kodeksas
Trečioji knyga. Šeimos teisė
3.224 straipsnis. Įvaikinimas užsienio valstybės piliečiui
1. Užsienio valstybės piliečiui, įvaikinančiam vaiką, taikomos šio kodekso 3.209–

3.221 straipsniuose nustatytos taisyklės.
2. Be šio kodekso 3.209–3.221 straipsniuose nustatytų taisyklių, įvaikinimas už-

sienio valstybės piliečiams galimas, jeigu:
1) per šešis mėnesius nuo vaiko įrašymo į galimų įvaikinti vaikų sąrašą nėra Lie-

tuvos Respublikos piliečių prašymų įvaikinti ar globoti vaiką;
2) vaiko, auklėjamo ir išlaikomo šeimoje ar šeimynoje, šeimos ar šeimynos tėvai 

duoda teismui rašytinį sutikimą įvaikinti;
3) vaiko globėjas (rūpintojas) duoda teismui rašytinį sutikimą įvaikinti.
3. Teismas turi teisę vaiko interesais priimti sprendimą įvaikinti be šeimos, šeimy-

nos tėvų, globėjo (rūpintojo) sutikimo.
4. Kai vaikas įvaikinamas kitoje valstybėje, turi būti imamasi visų reikiamų prie-

monių, kad vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje neleistų su tuo susijusiems asmenims 
gauti nepateisinamos materialinės naudos.

5. Sprendžiant klausimą dėl vaiko įvaikinimo užsienio valstybės piliečiui, privalo 
būti atsižvelgta į vaiko auklėjimo paveldimumą, etninę kilmę, religinę ir kultūrinę 
priklausomybę ir gimtąją kalbą, taip pat ar valstybės, į kurią vaikas įvaikinamas, teisė 
atitinka 1993 m. gegužės 29 d. Hagos konvencijos dėl vaikų apsaugos ir bendradar-
biavimo tarptautinio įvaikinimo srityje, reikalavimus.
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Tėvų teisės teikti religinį auklėjimą vaikams reguliavimas ir valstybės santykis su 
tikybos dėstymu

Švietimo įstatymas (2011 m. liepos 1 d. redakcija)
31 straipsnis. Teisė mokytis tikybos
1. Tikyba yra pasirenkama dorinio ugdymo dalis. Dorinis ugdymas yra pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo dalis. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu tiky-
bos dalykas gali būti įtrauktas į jų vaikų ikimokyklinį ugdymą. Gali būti vykdomas 
religinis neformalusis švietimas ir savišvieta.

2. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdančios mokyklos 
mokinys, sulaukęs 14 metų, turi teisę rinktis vieną iš privalomojo dorinio ugdymo 
dalykų: tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą arba etiką.

3. Jaunesniam negu 14 metų mokiniui tradicinės religinės bendruomenės ar ben-
drijos tikybos arba etikos dalyką parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), valstybės glo-
bojamam mokiniui jo šeimoje ar giminėje išpažįstamos tradicinės religinės bendruo-
menės ar bendrijos tikybą arba etiką parenka vaiką globojanti institucija.

4. Tikybos mokymo formaliojo švietimo mokykloje (išskyrus aukštąją mokyklą) 
programą rengia atitinkama tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija, pagal kom-
petenciją ją įvertina ir tvirtina jos vadovybė bei švietimo ir mokslo ministras.

5. Tikybos mokyti pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo moks-
lo studijų programas) gali asmuo, įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą ir pe-
dagogo kvalifikaciją arba turintis tam reikalingą specialųjį pasirengimą. Toks asmuo 
privalo turėti tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos vadovybės nustatyta 
tvarka išduotą leidimą (siuntimą) mokyti tikybos.

6. Mokykla, negalinti užtikrinti mokinių ar jų tėvų (globėjų, rūpintojų) pagei-
daujamos tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybos mokymo, įskai-
to mokiniui tikybos mokymą sekmadieninėje mokykloje ar kitoje tikybos mokymo 
grupėje pagal šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytus reikalavimus.

7. Tikybai mokyti ir tikybos programą papildantiems bei mokinių saviraiškos po-
reikius tenkinantiems šios programos moduliams vykdyti sudaromos tokios pačios 
sąlygos kaip ir kitiems mokomiesiems pasirenkamiesiems dalykams mokyti bei jų 
programas papildantiems ir mokinių saviraiškos poreikius tenkinantiems šių pro-
gramų moduliams vykdyti.

Komentaras. Kai kurios šio įstatymo ankstesnės redakcijos normos (pakeistos 
ankščiau nurodytomis) buvo pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai, nes nea-
titiko valstybės pasaulietiškumo ir kitų konstitucinių principų. 

Viešojoje teisėje nesant tam tikro eksplicitinio leidimo (pvz., šio straipsnio 3 dalies 
nuostata, kad jaunesniam negu 14 metų mokiniui tradicinės religinės bendruomenės 
ar bendrijos tikybos arba etikos dalyką parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), valstybės 
globojamam mokiniui jo šeimoje ar giminėje išpažįstamos tradicinės religinės ben-
druomenės ar bendrijos tikybą arba etiką parenka vaiką globojanti institucija), t. y. 
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nesant nuostatos, leidžiančios mokiniui parinkti religinės mažumos bendruomenės 
ar bendrijos tikybą, paprastai aiškintinas kaip atitinkamo (eksplicitiškai leisto) elge-
sio draudimas (žr. KT 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimo motyvuojamosios dalies 
II skyriaus 6.2.2 punktą). Todėl darytina išvada: tradicinėmis nesančių religinių ben-
drijų nariai – vaikų tėvai – negali parinkti savo religinės bendrijos tikybos mokymo 
valstybės įsteigtoje mokykloje. Tokią išvadą patvirtina ir dabartinė KT doktrina. Kar-
tu nė vieno naujųjų religinių judėjimų narys (vaiko tėvas, motina) neturi galimybės 
įgyvendinti savo teisės, kuri išplauktų iš pažodžiui (be interpretacijos) suprantamo 
Konstitucijos 40 str. įtvirtinto principo: „Valstybinės ir savivaldybių mokymo ir au-
klėjimo įstaigos yra pasaulietinės. Jose tėvų pageidavimu mokoma tikybos.“

Teisė į žodžio laisvę
Visuomenės informavimo įstatymas (2006 m. rugsėjo 1 d. redakcija)
47 straipsnis. Lietuvos radijo ir televizijos komisija
1. Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau šiame straipsnyje – Komisija) – 

nepriklausoma Seimui atskaitinga Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių 
radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų vi-
suomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklą 
reguliuojanti ir kontroliuojanti institucija. Komisija dalyvauja formuojant valstybės 
audiovizualinę politiką. Ji yra Seimo ir Vyriausybės ekspertė radijo, televizijos pro-
gramų transliavimo ir retransliavimo bei užsakomųjų visuomenės informavimo au-
diovizualinėmis priemonėmis paslaugų klausimais. Komisija, atlikdama savo funk-
cijas ir priimdama sprendimus jos kompetencijai priklausančiais klausimais, yra 
nepriklausoma.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, šiuo ir kitais įstatymais bei 
teisės aktais, taip pat Seimo patvirtintais Komisijos nuostatais.

3. Komisija yra viešasis juridinis asmuo, valstybės biudžetinė įstaiga, kurios va-
dovas yra Komisijos pirmininkas, turinti savo antspaudą su valstybės herbu ir sąs-
kaitą banke. Komisijos būstinė yra Vilniuje. Komisijai skirtų valstybės biudžeto 
asignavimų valdytojas yra Komisijos pirmininkas. Jo teises ir pareigas bei atsakomy-
bę tvarkant, naudojant, įtraukiant į apskaitą Komisijai skirtas valstybės biudžeto lėšas 
nustato įstatymai.

4. Komisiją sudaro 11 narių: du narius skiria Respublikos Prezidentas, tris narius 
(vieną – iš opozicinių frakcijų) – Seimas Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir 
Informacinės visuomenės plėtros komiteto teikimu, tris narius – Lietuvos meno kū-
rėjų asociacija, vieną narį – Lietuvos katalikų bažnyčios Vyskupų konferencija, vieną 
narį – Lietuvos žurnalistų sąjunga, vieną narį – Lietuvos žurnalistų draugija. Komi-
sijos nariu gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos 
pilietis, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip penkerių metų 
patirtį audiovizualinės politikos, viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo veiklos 
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srityse, profesinės ar akademinės patirties visuomenės informavimo, švietimo, kul-
tūros, mokslo ar žmogaus teisių srityse. Komisijos nariui taikomi tokie patys kaip 
ir valstybės tarnautojams Valstybės tarnybos įstatyme nustatyti kriterijai, kuriais 
remiantis asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos. Komisijos nariu 
negali būti skiriamas asmuo, kuris mažiau kaip prieš vienus metus ėjo pareigas regu-
liuojamų sektorių įmonių ar organizacijų valdymo organuose ir (ar) gali tose įmonėse 
ar organizacijose turėti interesų. Komisijos nariai skiriami ketverių metų kadencijai 
ir jais gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Likus ne mažiau kaip 60 dienų iki 
Komisijos kadencijos pabaigos, Komisija kreipiasi į Komisijos narius skiriančias ins-
titucijas ar organizacijas dėl naujų narių skyrimo. Komisijos nario darbo Komisijoje 
teisinis pagrindas yra jį paskyrusios institucijos (institucijų) ar organizacijos (orga-
nizacijų) priimtas sprendimas. Komisijos pirmininkui, pirmininko pavaduotojui ir 
nariams taikomos Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įsta-
tymo nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos ir Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos. Kai Komisijos narys dirba ne visą darbo 
dieną, už darbą atliekant Komisijos nario pareigas jam apmokama atsižvelgiant į fak-
tiškai dirbtą darbo laiką.

<...>
Komentaras. Darytina išvada: kaip įprasta įstatymų leidyboje, Seimas įvardijo 

tradicines bažnyčias arba vieną jų (čia – Romos katalikų bažnyčią), kaip galinčias ver-
tinti ir kontroliuoti visą televizijos ir radijo programose teikiamą informaciją (įskai-
tant ir kitų religinių mažumų teikiamą informaciją). Neaišku, kaip straipsnio 4 dalyje 
įtvirtinta tik vienos iš tradicinių religinių bendrijų – Lietuvos katalikų bažnyčios – 
teisė pačiai skirti vieną iš 11 LRT komisijos narių prisideda ar puoselėja pasaulietinės 
valstybės, valstybinės religijos nebuvimo, valstybės ir bažnyčios atskirumo principus. 
Taip pat ši 4 dalies nuostata kelia abejonių ir dėl šio straipsnio 1 dalyje įtvirtinto radijo 
ir televizijos programų teikėjų veiklą reguliuojančios ir kontroliuojančios institucijos 
nepriklausomumo. Pažymėtina, kad asmuo, vien būdamas deleguotas į komisiją nuo 
tradicinės religinės bendrijos gauna darbo užmokestį, analogišką valstybės tarnau-
tojui, nors toks nėra. Neaišku, kaip tai dera su klasikiniu valstybės pasaulietiškumo 
principu, kai jokia religinė bendrija neatlieka valstybės funkcijų, o valstybė neatlieka 
jokių religinių bendrijų funkcijų.

Teisė į socialinę (labdaringą ir karitatyvinę veiklą)
Labdaros ir paramos įstatymo (2001 m. sausio 1 d. redakcija) 12 str. labdaros ir 

paramos apskaita: 
1. Paramos teikėjai, išskyrus fizinius asmenis bei asmenis, nurodytus šio str. 2 da-

lyje, privalo tvarkyti pagal šį įstatymą teikiamos paramos apskaitą: joje nurodyti duo-
menis apie konkrečius paramos gavėjus, paramos dalyką ir jo vertę. Paramos teikėjai 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir ter-
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minais privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai mėnesio ir metinę ataskaitas 
apie suteiktą paramą. Mėnesio ataskaita teikiama tais atvejais, kai nuo kalendorinių 
metų pradžios vienam paramos gavėjui suteiktos paramos suma viršija 50 000 Lt.

<...> 
2. Juridiniai asmenys, kurie pagal šio įstatymo nuostatas turi teisę gauti paramą, 

išskyrus šeimynas, privalo atskirai tvarkyti pagal šį įstatymą gaunamos paramos aps-
kaitą (joje nurodyti gautos paramos teikėjus, jei parama nebuvo gauta anonimiškai, 
taip pat paramos vertę ir kaip ši parama buvo panaudota, t. y. įvardyti konkrečius ga-
vėjus, jeigu lėšos ar turtas, gauti kaip parama, perduoti kitam asmeniui) bei pačių tei-
kiamos paramos ir (arba) labdaros apskaitą (joje nurodyti duomenis apie konkrečius 
paramos ir (arba) labdaros gavėjus, paramos ir (arba) labdaros dalyką ir jo vertę) ir 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir ter-
minais privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai mėnesio ir metinę ataskaitas 
apie gautą paramą ir jos panaudojimą, apie pačių suteiktą paramą ir (arba) labdarą, 
taip pat apie savo veiklą, susijusią su šio įstatymo 3 str. 3 dalyje nurodytų visuomenei 
naudingų tikslų įgyvendinimu. Juridiniai asmenys mėnesio ataskaitą teikia tais atve-
jais, kai nuo kalendorinių metų pradžios iš vieno paramos teikėjo gautos paramos 
arba šių juridinių asmenų vienam paramos ir (arba) labdaros gavėjui suteiktos para-
mos ir (arba) labdaros suma viršija 50 000 Lt. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos 
įgaliota institucija taip pat nustato anonimiškai gautos paramos apskaitos tvarką.

<...>
4. Religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai pagal šį įstatymą gaunamos pa-

ramos apskaitą bei pačių teikiamos paramos ir (arba) labdaros apskaitą tvarko pagal 
savo kanonus, statutus ir kitas normas. Tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės, 
bendrijos ir centrai turi teisę teikiamose ataskaitose neatsiskaityti už anonimiškai 
gautą paramą ir jos panaudojimą, o jeigu per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota 
vien tokia parama – iš viso nepateikti to laikotarpio ataskaitos. Tradicinėms Lietuvos 
religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, per kalendorinius metus ga-
vusiems paramą vien anonimiškai, netaikomi šio straipsnio 3 dalies reikalavimai dėl 
metinių ataskaitų pateikimo.

Komentaras. Įstatymo 12 str. 4 dalyje nustatyta apskaitos ir atskaitomybės pri-
vilegija tradicinių religinių bendrijų atžvilgiu atsirado nuo 2002 m balandžio 18 d. 
ir į įstatymą įtraukus naują 12 str. dalį (ketvirtąją). Formaliai pakeitimas padarytas 
anksčiau nei prieš 10 metų, vis dėlto šios privilegijos nebuvo 1993–2002 m. laikotar-
piu. Kita vertus, perdėtas paramos teikimo reguliavimas (pvz., šio straipsnio 2 dalies 
nuostata, kad „Juridiniai asmenys, kurie pagal šio įstatymo nuostatas turi teisę gauti 
paramą, <...> privalo atskirai tvarkyti pačių teikiamos paramos ir (arba) labdaros 
apskaitą (joje nurodyti duomenis apie konkrečius paramos ir (arba) labdaros gavėjus, 
paramos ir (arba) labdaros dalyką ir jo vertę) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir terminais privalo pateikti Valstybinei 



RELIGINIŲ MAŽUMŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMAS LIETUVOJE:  PROBLEMOS IR REKOMENDACIJOS

- 53 -

mokesčių inspekcijai mėnesio ir metinę ataskaitas apie gautą paramą ir jos panaudo-
jimą, apie pačių suteiktą paramą ir (arba) labdarą, taip pat apie savo veiklą, susijusią 
su šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyven-
dinimu“) vargu ar lengvai įgyvendinamas pirmiausia religiniais tikslais (kai labdara 
ir socialinis darbas tik turi tik subsidiarinį pobūdį religines apeigų atžvilgiu) susi-
rinkusių asmenų grupės, kurioje nėra nei profesionalių buhalterių, nei kvalifikuotų 
apskaitininkų. Manytina, kad čia susiduriame su pertekliniu teisiniu reguliavimu, o 
pats reguliavimas – nedelsiant taisytinas.

15 straipsnis. Paramos gavėjo statusas
1. Šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys gali kreiptis į juridinių 

asmenų registro tvarkytoją dėl paramos gavėjo statuso suteikimo. Paramos gavėjo 
statusas privalo būti suteiktas, jeigu šių asmenų įstatuose (nuostatuose) numatyta:

1) šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodyta visuomenei naudinga veikla;
<...>
2. Paramos gavėjo statuso suteikimo, įskaitant pakartotinį šio statuso suteikimą, 

ir panaikinimo tvarka nustatoma Juridinių asmenų registro nuostatuose, kuriuos 
tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

3. Juridinių asmenų registro tvarkytojas paramos gavėjo statusą panaikina kon-
trolės institucijos teikimu arba paties paramos gavėjo prašymu. Į juridinių asmenų 
registro tvarkytoją dėl juridiniam asmeniui suteikto paramos gavėjo statuso panaiki-
nimo kreipiasi institucija, pagal savo kompetenciją nustačiusi, kad:

1) asmeniui yra įsiteisėjęs teismo nuosprendis už Lietuvos Respublikos baudžia-
majame kodekse numatytą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą ekonomikai ir 
verslo tvarkai ar finansų sistemai;

2) asmuo pažeidė Pinigų plovimo prevencijos įstatymą;
3) asmuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta 

tvarka neparengė šio įstatymo 12 str. 2 dalyje nurodytos ataskaitos per 2 mėnesius po 
to, kai buvo apie šį pažeidimą įspėtas;

4) asmuo, pažeisdamas šio įstatymo reikalavimus, suteikė, gavo ar panaudojo di-
desnę kaip 250 minimalių gyvenimo lygių (toliau – MGL) dydžio per vienus kalen-
dorinius metus arba didesnę kaip 500 MGL dydžio per trejus kalendorinius metus iš 
eilės labdaros ar paramos lėšų sumą;

5) asmuo nesumokėjo mokestinės nepriemokos ir mokesčių administratorius 
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgijo teisę 
priverstinai ją išieškoti. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai Mokesčių administra-
vimo įstatymo 110 straipsnio nustatyta tvarka mokestinės nepriemokos priverstinis 
išieškojimas yra sustabdytas arba nepradėtas;

6) asmuo per 3 metus nuo šio įstatymo nustatyta tvarka gautos paramos gavimo 
paramos nepanaudoja arba ją netinkamai panaudoja pagal šiame įstatyme nustatytą 
paramos paskirtį.

<...>
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5. Tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai turi paramos 
gavėjo statusą. Jiems netaikomos šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalių nuostatos.

Komentaras. 15 str. 5 dalis (nauja), nustatanti privilegiją tradicinėms religinėms 
bendrijoms, atsirado nuo 2002 m. bandžio 18 d., priėmus Labdaros ir paramos įsta-
tymo pakeitimo įstatymą Nr. IX-854.

Beveik visos be išimties Lietuvoje veikiančios religinės bendruomenės užsiima 
labdara, tačiau visos kitos, išskyrus tradicines, norėdamos turėti oficialų paramos 
gavėjo statusą, turi atitikti 15 str. 1 dalyje įtvirtintą reikalavimą: „kreiptis į juridinių 
asmenų registro tvarkytoją dėl paramos gavėjo statuso suteikimo“ bei savo įstatuose 
pažymėti, kad užsiima „visuomenei naudinga veikla“. Neaišku, kaip neregistruota re-
liginė bendrija gali (periodiškai arba retkarčiais) legaliai teikti paramą ir labdarą, pa-
vyzdžiui, skurstantiesiems visuomenės nariams ar į bėdą patekusiams savo religinės 
bendruomenės nariams. Ar tokia jos veikla būtų baudžiama ir akivaizdžią įstatymo 
spragą vykdomoji valdžia taikytų ad absurdum?

Teisė į nuosavybę ir į įvairių nekilnojamojo turto sandorių sudarymą
Žemės įstatymas (2004 m. vasario 21 d. redakcija)
8 straipsnis. Valstybinės žemės perdavimas neatlygintinai ja naudotis (panauda)
1. Sudarant valstybinės žemės panaudos sutartis, valstybinė žemė gali būti per-

duodama laikinai neatlygintinai naudotis valstybės institucijoms, savivaldybėms, 
miškų urėdijoms, valstybinių rezervatų direkcijoms, valstybinių parkų direkcijoms, 
kitoms iš valstybės ar savivaldybių biudžetų išlaikomoms įstaigoms, tradicinėms re-
liginėms bendruomenėms ir bendrijoms, viešosioms įstaigoms, veikiančioms pagal 
Viešųjų įstaigų įstatymą, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybės ar savivaldybės 
institucija, viešosioms įstaigoms, turinčioms Švietimo ir mokslo ministerijos leidi-
mus (licencijas) mokyti. Kitiems Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo 
ir disponavimo juo įstatymo 13 str. nurodytiems asmenims, kuriems valstybės turtas 
(statiniai ar įrenginiai) perduotas panaudos pagrindais neatlygintinai naudotis, gali 
būti perduodami laikinai neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypai, reikalin-
gi šiems statiniams ar įrenginiams eksploatuoti. Tuo atveju, kai panaudos pagrindais 
perduodamas žemės sklypas yra reikalingas panaudos pagrindais perduotiems sta-
tiniams ar įrenginiams eksploatuoti, žemės panaudos sutarties terminas negali būti 
ilgesnis už statinių ar įrenginių panaudos sutarties terminą. Valstybinė žemė perduo-
dama neatlygintinai naudotis Vyriausybės nustatyta tvarka. 

2. Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis Krašto apsaugos ir Vi-
daus reikalų ministerijų nustatytiems objektams eksploatuoti tvarką nustato įstaty-
mai ir Vyriausybės nutarimai. 

3. Valstybinės žemės sklypus neatlygintinai naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka perduoda:

1) savivaldybė – kai valstybinės žemės sklypai Vyriausybės nutarimais perduoti 
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patikėjimo teise savivaldybėms. Sprendimą perduoti neatlygintinai naudotis valsty-
binės žemės sklypą priima savivaldybės taryba, o valstybinės žemės panaudos sutartį 
sudaro savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas kitas savivaldybės 
administracijos valstybės tarnautojas;

2) kituose įstatymuose nurodyti valstybinės žemės patikėtiniai – šių įstatymų nu-
statytais atvejais, kai valstybinės žemės sklypai jiems perduoti patikėjimo teise;

3) Nacionalinė žemės tarnyba – visais kitais atvejais. Sprendimą perduoti neat-
lygintinai naudotis valstybinės žemės sklypą priima ir valstybinės žemės panaudos 
sutartį sudaro Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio pa-
dalinio vadovas.

<...>
5. Valstybinės žemės panaudos sutartyje turi būti numatoma, kad ši sutartis Nekil-

nojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka per 3 mėnesius nuo jos sudarymo 
dienos turi būti panaudos gavėjo lėšomis įregistruota Nekilnojamojo turto registre. 
Panaudos gavėjui neįvykdžius šios sąlygos, panaudos davėjas turi reikalauti pašalinti 
sutarties sąlygų pažeidimus arba nutraukti panaudos sutartį prieš terminą. 

6. Valstybinė žemė šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems subjektams, išskyrus tra-
dicines religines bendruomenes ir bendrijas, perduodama neatlygintinai naudotis tik 
valstybės ir savivaldybių funkcijoms atlikti. Jeigu perduotas naudotis žemės sklypas 
naudojamas ne pagal panaudos sutartyje nurodytas sąlygas arba panaudos gavėjas 
nebeatlieka funkcijų, kurioms buvo perduotas valstybinės žemės sklypas, laikoma, 
kad perduotas neatlygintinai naudotis žemės sklypas naudojamas ne pagal paskirtį, 
ir panaudos davėjas turi nutraukti panaudos sutartį prieš terminą.

7. Asmenys, kuriems valstybinės žemės sklypai perduoti neatlygintinai naudotis, 
negali jų perduoti naudotis kitiems asmenims.

8. Jeigu perduota neatlygintinai naudotis valstybinė žemė paimama naudoti vi-
suomenės poreikiams, valstybinės žemės panaudos sutartis nutraukiama prieš ter-
miną, žemės sklype esančių statinių bei sodinių vertė ir dėl sutarties nutraukimo 
patirti nuostoliai žemės naudotojams atlyginami pagal šio Įstatymo 47 str. arba pagal 
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos 
projektus įstatymą. Valstybinės žemės panaudos sutartis nutraukiama šio Įstatymo 
47 str. arba Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valsty-
binės svarbos projektus įstatyme nustatyta tvarka atsiskaičius su žemės naudotoju.

Komentaras. 8 str. 1 dalyje tik tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendri-
joms iš visų religinių bendruomenių ir bendrijų nustatyta privilegija, sudarius vals-
tybinės žemės panaudos sutartis, laikinai gauti valstybinę žemę naudotis neatlygin-
tinai. Viešojoje teisėje tam tikro eksplicitinio leidimo (pvz., ši nuostata dėl panaudos 
leidžia žemę gauti tik tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms) nebu-
vimas (t. y. leidimo nebuvimas kitų religinių bendruomenių ar bendrijų atžvilgiu) 
paprastai aiškintinas kaip atitinkamo (eksplicitiškai leisto) elgesio draudimas. Todėl 
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darytina išvada: visos kitos religinės bendrijos negali naudotis panauda, nors prak-
tika šiuo metu yra įvairi, ypač kai religinė bendrija pirmiausia įsigyja nekilnojamąjį 
turtą (pastatus), o ne bando gauti sklypą valstybei priklausančioje žemėje. Tačiau 
apskritai vertinant minėtą 1 str. privilegiją – ji neturi jokio objektyvaus pateisinimo 
(nė jokio pozityvaus siekiamo tikslo).

Teisė religinės bendrijos atstovui tam tikrais atvejais atstovauti valstybei
Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymas (1998 m. redakcija)
46 straipsnis. Diplomatinio paso paskirtis: 
Lietuvos Respublikos diplomatinis pasas (toliau – diplomatinis pasas) – Užsienio 

reikalų ministerijos išduotas asmens dokumentas, patvirtinantis, kad jį gavęs asmuo 
yra Lietuvos Respublikos pilietis ir kad šis asmuo yra diplomatas arba turi teisę nau-
dotis diplomatiniu pasu pagal šio įstatymo 47 straipsnio nuostatas. 

47 straipsnis. Asmenys, kuriems išduodami diplomatiniai pasai
1. Užsienio reikalų ministerija diplomatinius pasus išduoda:
1) Respublikos Prezidentui;
2) Seimo nariams;
3) Vyriausybės nariams;
4) Konstitucinio Teismo pirmininkui;
5) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui;
6) Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui;
7) 1990 m. kovo 11 d. Nepriklausomybės atstatymo akto signatarams;
8) valstybės pripažįstamų tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų 

aukščiausiesiems hierarchams (Lietuvos katalikų bažnyčios kardinolams ir vysku-
pams, kitų konfesijų to paties lygio dvasininkams);

9) diplomatams;
10) asmenims, kuriuos Respublikos Prezidentas, Vyriausybė ar užsienio reikalų 

ministras siunčia į užsienio valstybes su specialiąja misija;
<...>
2. Diplomatiniai pasai išduodami Respublikos Prezidento sutuoktiniui ir vai-

kams, Seimo Pirmininko sutuoktiniui, Ministro Pirmininko sutuoktiniui, užsienio 
reikalų ministro sutuoktiniui, Lietuvos Respublikos piliečių, išrinktų Europos Par-
lamento nariais, sutuoktiniams. Diplomatiniai pasai taip pat išduodami Seimo nario 
sutuoktiniui ir Lietuvos Respublikos specialiosios misijos vadovo sutuoktiniui, jei šių 
vykimą kartu su Seimo nariu ar specialiosios misijos vadovu į užsienį sąlygoja tarny-
binės užduoties ar misijos specifika.

3. Diplomatiniai pasai Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsuli-
nėse įstaigose dirbančių ar laikinai perkeltų į pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjun-
gos institucijose ar užsienio valstybių institucijose diplomatų, specialiųjų atašė ar jų 
pavaduotojų, karinių atstovų ar jų pavaduotojų, specialiųjų patarėjų ar jų pavaduo-
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tojų prašymu gali būti išduodami kartu su jais gyvenantiems jų šeimos nariams, nu-
rodytiems šio įstatymo 27 str. Diplomatų, specialiųjų atašė ir jų pavaduotojų, karinių 
atstovų ir jų pavaduotojų, specialiųjų patarėjų ir jų pavaduotojų prašymu jų šeimos 
nariams, nevykstantiems į užsienio valstybę gyventi kartu su jais, gali būti išduodami 
diplomatiniai pasai kelionėms pas diplomatą, specialųjį atašė ar jo pavaduotoją, kari-
nį atstovą ar jo pavaduotoją, specialųjį patarėją ar jo pavaduotoją.

4. Diplomatinius pasus turi teisę turėti buvę Respublikos Prezidentai, Seimo pir-
mininkai, ministrai pirmininkai, užsienio reikalų ministrai, Seimo Užsienio reikalų 
ir Europos reikalų komitetų pirmininkai, jeigu jiems Seimo nario mandatas nebuvo 
panaikintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 74 str. nustatyto apkaltos proceso 
tvarka, taip pat asmenys, turintys Respublikos Prezidento suteiktus diplomatinius 
rangus, kai jų diplomato tarnybos sutartys arba terminuotos diplomato tarnybos su-
tartys nutraukiamos vadovaujantis šio įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 5 punktu ar 
2 dalies 2 punktu arba kai jie atleidžiami iš valstybės tarnautojo pareigų vadovaujan-
tis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 44 str. 1 dalies 6 ar 13 punktu.

Komentaras. Sistemiškai vertinant 46 str. implicitinę nuostatą, kad tokio paso 
turėtojas atstovauja valstybei kaip diplomatas (ar jo sutuoktinis), aukštas civilinės ar 
karinės valdžios pareigūnas, ir 47 str. 1 dalies 8 punktu įtvirtintą teisę tokį pasą gauti 
valstybės pripažįstamų tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų aukš-
čiausiesiems hierarchams (Lietuvos katalikų bažnyčios kardinolams ir vyskupams, 
kitų konfesijų to paties lygio dvasininkams), kyla abejonių valstybės nešališkumu ir 
neutralumu tradicinių religinių bendruomenių atžvilgiu. Šis pakeitimas į įstatymą 
įtrauktas 2003 m. gruodžio 16 d.

Apsauga nuo kėsinimosi į religijos laisvę, į apeigų atlikimą, etc.
Baudžiamasis kodeksas (2000 m. redakcija). XXV SKYRIUS. NUSIKALTIMAI 

IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ASMENS LYGIATEISIŠKUMUI IR SĄŽI-
NĖS LAISVEI

169 straipsnis. Diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar 
kitos grupinės priklausomybės

Tas, kas atliko veiksmus, kuriais siekta žmonių grupei ar jai priklausančiam as-
meniui dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės 
padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų sutrukdyti lygiomis teisėmis su kitais da-
lyvauti politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, darbo ar kitoje veikloje arba 
suvaržyti tokios žmonių grupės ar jai priklausančio asmens teises ir laisves,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, 
arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

170 straipsnis. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar 
kitokią žmonių grupę

1. Tas, kas turėdamas tikslą platinti gamino, įsigijo, siuntė, gabeno, laikė dalykus, 
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kuriuose tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti 
žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, 
tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba 
kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu 
asmeniu, arba juos platino, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, 
arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

2. Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti 
žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tau-
tybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas 
bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

3. Tas, kas viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai pri-
klausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kil-
mės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba finansavo ar kitaip 
materialiai rėmė tokią veiklą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, 
arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
171 straipsnis. Trukdymas atlikti religines apeigas ar religines iškilmes
Tas, kas necenzūriniais žodžiais, įžūliais veiksmais, grasinimais, patyčiomis ar ki-

tais nepadoriais veiksmais sutrikdė valstybės pripažintos religinės bendruomenės ar 
bendrijos pamaldas ar kitas apeigas arba iškilmes, padarė baudžiamąjį nusižengimą 
ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

Komentaras. Nelogiška ir keista, kad BK 171 str. įstatymų leidėjas numato atsa-
komybę ne už tradicinės religinės bendruomenės ar apskritai visų religinių bendruo-
menių rengiamų pamaldų, apeigų ar iškilmių, o tik už valstybės pripažintų religinių 
bendrijų (kurių atliekant tyrimą tebuvo dvi, t. y. Seimo nutarimais dvi bendrijos buvo 
gavusios tokį pripažimą) pamaldų trikdymą. Darytina išvada, kad tai – aiški įstaty-
mo leidėjo spraga. Juo labiau, aiškinantis apsaugos apimtį, kuri numatyta BK 169 ir 
170 str., akivaizdu, kad kaip vienetas saugomi bet kokių pažiūrų religinės bendruo-
menės ar bendrijos (apskritai net nepaisant, ar ji registruota) nariai ir pati bendrija 
ar bendruomenė.

312 straipsnis. Kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimas
1. Tas, kas suardė ar kitaip išniekino kapą arba suniokojo paminklą, arba išnieki-

no kitą viešosios pagarbos vietą, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apriboji-
mu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

2. Tas, kas atliko vandališkus veiksmus kapinėse ar kitoje viešosios pagarbos vie-
toje arba dėl rasinių, nacionalinių ar religinių motyvų išniekino kapą ar kitą viešosios 
pagarbos vietą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės atėmimu iki 
trejų metų.

Religinės organizacijos teisė įdarbinti asmenis 
Darbo kodeksas (patvirtintas 2002 m. birželio 4 d. įstatymu Nr. IX-926)
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96 straipsnis. Garantijos priimant į darbą (2012 m. lapkričio 6 d. redakcija)
1. Draudžiama atsisakyti priimti į darbą:
1) šio Kodekso 2 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytais motyvais, išskyrus atve-

jus dėl asmens išpažintos religijos, tikėjimo ar įsitikinimų, kai darbuotoją į darbą 
priima religinė bendruomenė, bendrija ar centras ir reikalavimas darbuotojui dėl re-
ligijos, tikėjimo ar įsitikinimų, atsižvelgiant į religinės bendruomenės, bendrijos ar 
centro etosą, yra įprastas, teisėtas ir pateisinamas;

2) jeigu yra raštiškas darbdavių susitarimas dėl darbuotojo perkėlimo į kitą dar-
bovietę;

3) kitais įstatymų nustatytais atvejais.
2. Atsisakymas priimti į darbą šio straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais gali būti 

ne vėliau kaip per vieną mėnesį ginčijamas teisme.
3. Teismui nustačius, kad atsisakymas priimti į darbą yra neteisėtas, darbdavys 

teismo sprendimu įpareigojamas priimti šį asmenį į darbą ir už laiką nuo atsisakymo 
priimti į darbą dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos sumokėti jam minima-
liojo darbo užmokesčio dydžio kompensaciją.

Komentaras. 96 str. 1 dalies 1 punktas atspindi Europos Sąjungos direktyvoje 
įtvirtintą išimtį iš draudimo diskriminuoti, taikomą tikėjimu grindžiamoms organi-
zacijoms, kai jos nepriima į darbą, jeigu darbuotojas neatitinka įprastų, teisėtų ir pa-
teisinamų reikalavimų darbuotojui dėl religijos, tikėjimo ar įsitikinimų, atsižvelgiant 
į religinės bendruomenės, bendrijos ar centro etosą.
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2 DALIS.
RELIGINĖS MAŽUMOS
LIETUVOJE IR JŲ
TEISĖS: VISUOMENĖS
POŽIŪRIAI4

2014 m. kovo 13–17 d. VšĮ „Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro“ už-
sakymu Visuomenės nuomonės tyrimų centras „Vilmorus“ atliko kiekybinį tyrimą 
„Religinės bendruomenės Lietuvoje ir jų teisės“. Tyrimą sudarė dvi reprezentatyvios 
Lietuvos gyventojų apklausos. Per pirmąją apklausą buvo apklausti 1 003 gyventojai 
nuo 14 iki 74 metų. Pagrindiniai šios tyrimo dalies uždaviniai: įvertinti Lietuvos gy-
ventojų religingumo lygmenį bei jo ypatumus socialinėse demografinėse grupėse, re-
liginio gyvenimo aktyvumą, palyginti religinį aktyvumą dabar ir vaikystėje, respon-
dentų ir jų tėvų aktyvumą, taip pat nustatyti pasaulinių religijų vertinimą. Tyrime 
daug dėmesio skirta religinėms mažumoms: šių judėjimų žinomumas, jų vertinimas, 
kontaktavimo patirtis, bendravimo vertinimas, informuotumas apie šiuos judėjimus, 
tolerancijos laipsnis jų atžvilgiu. Analogiška apklausa atlikta 2007 m. lapkričio 8–17 d. 
Buvo apklausti 1 035 gyventojai nuo 14 iki 74 metų. Tyrimą atliko Bendra Lietuvos ir 
Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“.

Antroji tyrimo dalis – reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa, per kurią ap-
klausta 1 001 gyventojas nuo 18 metų ir vyresni. Pagrindinis šios tyrimo dalies tikslas – 
nustatyti, kiek Lietuvos gyventojai yra tolerantiški įvairių religinių grupių ar ateistų at-
žvilgiu dėl jų galimybės reikštis visuomenėje. Buvo tiriamos nuostatos į šias religines ar 
netikinčiųjų grupes: ateistus (bedievius, laisvamanius), dvasinio savęs tobulinimo gru-
pes (Gyvenimo menas, Parapsichologijos akademija, Scientologijos bažnyčia, Trans-
cendentinė meditacija ir kt.), gamtos jėgų garbintojus (okulto grupes, raganas, Anas-
tasijos pasekėjus ir kt.), krikščioniškos kilmės grupes (Jehovos liudytojus, mormonus, 

4     Šią knygos dalį parengė visuomenės nuomonės tyrimų centras „Vilmorus“.
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munistus ir kt.), musulmonus (sunitus, šiitus, vahabitus ir kt.), naujuosius krikščionis 
(„Naująją kartą“, sekmininkus, „Tikėjimo Žodį“ ir kt.), pagonis („Romuvą“, neopa-
gonis ir kt.), Rytų kilmės religines grupes (budistus, Krišnos sąmonės garbintojus, 
Satja Sai Babos pasekėjus, ir kt.), satanistus, tradicinius krikščionis (Romos katalikus, 
stačiatikius, liuteronus ir kt.).

Siekta nustatyti, kiek gyventojai yra tolerantiški šių grupių teisės turėti savo pus-
lapius internete, teisės turėti savo leidinius, teisės viešai skelbti savo pažiūras, tei-
sės rengti viešas eisenas, dalyti literatūrą, dirbti mokytojais, užimti vadovaujančias 
pareigas valstybiniame darbe, Seime, užimti vadovaujančias pareigas versle, dirbti 
nekvalifikuotą darbą, įsivaikinti beglobius vaikus.

Klausimo formuluotė buvo tokia: „Jūsų nuomone, ar šiems išvardintiems as-
menims ir šių religinių bendruomenių nariams turėtų būti garantuotos šios teisės? 
Vertinkite 5-balėje skalėje, kur atsakymai 1 – visiškai nesutinku, o 5 – visiškai sutin-
ku“. Dėl analizės patogumo buvo sujungtos kraštinės alternatyvos: (5 ir 4) „sutinku / 
visiškai sutinku“, (1 ir 2) „nesutinku / visiškai nesutinku“, taip pat palikta vidurinė 
reikšmė „3“, įvardijama kaip „nei taip, nei ne“.

Analogiška apklausa, atlikta 2007 m. birželio 7–10 d., apklausta 1 001 responden-
tas (apklausą atliko „Vilmorus“).
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2.1. Lietuvos gyventojų religingumas
Gyventojų religingumo lygį galima apibūdinti įvairiais rodikliais. Šiuo atveju 

klausta, ar žmogus save laiko tikinčiu, ar ne, nesvarbu, ar lanko bažnyčią, ar ne.

1 pav. Nepriklausomai nuo to, ar Jūs einate į bažnyčią ar ne, kaip Jūs save apibūdintumėte? (proc.)
Skliausteliuose – 2007 m. tyrimo rezultatai.

Dauguma gyventojų – 80 proc. – nurodė esą tikintys. Tai praktiškai sutampa 
su 2007 m. tyrimo rezultatais. Daugiausia tikinčiųjų yra pensininkai – 87 proc., 
iš jų: lenkų – 95 proc. (tarp lietuvių proc.), našlių – 90 proc., kaimo vietovių ar 
mažų miestelių gyventojų – 93 proc. (rajonų centrų – 79 proc., didžiųjų miestų – 
71 proc.). Netikinčiųjų daugiau 18–29 m. amžiaus gupėje – 29 proc., rusų – 30 proc. 
Įdomu tai, kad jauniausių apklaustųjų grupėje (14–17 m.) netikinčiųjų yra mažiau 
(14 proc.), negu 18–29 m. grupėje. Atitinkamai tikinčiųjų 14–17 m. grupėje irgi 
daugiau – 75 proc. Galima spėti, kad 14–17 m. jaunuoliai labiau susiję su tikėjimu 
dėl didesnės šeimos (tėvų, senelių) įtakos, nei vyresni ir jau savarankiški jaunuo-
liai. Nuo 40 metų tikinčiųjų dalis stabilizuojasi: 40–49 m., 50–59 m. ir 60–74 m. 
grupėse jų yra 85 proc.

Nebuvo nustatyta akivaizdi išsilavinimo įtaka religingumui. Tikinčiųjų, turinčių 
aukštąjį išsilavinimą – 76 proc., turinčių vidurinį išsilavinimą – 79 proc. Manytu-
me, kad nėra tikslinga naudoti kategoriją „nebaigtas vidurinis“, nes į ją gali pateikti 
tiek ir pagyvenę respondentai, kažkada nebaigę vidurinės mokyklos, tiek ir jauniausi 
14–17 m. respondentai, dar nebaigę vidurinės mokyklos.

Ateistų yra tik pora procentų (1,8 proc.) ir jų dalis yra nykstamai maža visose 
gyventojų grupėse.
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Tikinčių respondentų buvo klausiama, kokį konkrečiai tikėjimą jie išpažįsta.

2 pav. Kurį tikėjimą Jūs išpažįstate? (proc.)
Į šį klausimą atsakė respondentai, nurodę, kad yra tikintys (N=803)
*Kita: baptistų (0,3 proc.); Jehovos liudytojų (0,1 proc.); Naujųjų krikščionių (0,1 proc.); 

pagonių (0,1 proc.).
Skliausteliuose – 2007 m. tyrimo rezultatai.

 Absoliuti dauguma (94 proc.) tikinčiųjų – katalikai ir nuo 2007 m. ši dalis nepasi-
keitė. Iš tikinčių lietuvių 97 proc. yra katalikai, visi apklausti tikintys lenkai – taip pat 
katalikai, o iš apklaustų tikinčių rusų daugiau kaip pusė – stačiatikiai, likę tikintieji 
pasidalija tarp katalikų ir sentikių.

Nykstamai mažai yra musulmonų (nors daugelyje Europos šalių dėl migracijos 
islamas užima vis svarbesnę vietą), kitų religinių mažumų atstovų.

Dalis gyventojų nurodė, kad nėra tikintys, yra įsitikinę ateistai arba neapsisprendę 
šiuo klausimu (apie 20 proc.). Klausta, ar anksčiau jie išpažino kokį nors tikėjimą.
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3 pav. Prašome pasakyti, ar Jūs anksčiau išpažinote kurį nors tikėjimą? (proc.)
Į šį klausimą atsakė respondentai nurodę, kad šiuo metu neišpažįsta jokio tikėjimo (N=200)

Beveik trečdalis (30 proc.) šiuo metu netikinčiųjų nurodė anksčiau išpažinę tikė-
jimą. Klausta, kokį? 

4 pav. Kurį tikėjimą Jūs išpažinote anksčiau? (proc.)
Į šį klausimą atsakė respondentai, nurodę, kad šiuo metu neišpažįsta jokio tikėjimo, tačiau anksčiau 

buvo tikintys (N=59)
*Kita: pagonių (1,7 proc.).

Anksčiau išpažinto tikėjimo pasiskirstymas pagal konfesijas praktiškai yra toks 
pat, kaip ir šiuo metu tikinčiųjų pasiskirstymas: dauguma – katalikų.

Pagal saviidentifikaciją dauguma Lietuvos gyventojų save priskiria tikintiesiems 
(80 proc.), tačiau reguliariai lankančių maldos namus yra žymiai mažiau. 
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5 pav. Ar dažnai paskutiniu metu Jūs einate į bažnyčią ar lankote religinius susirinkimus,
neskaitant vestuvių, laidotuvių ar krikštynų? (proc.)
2007 m. „kartą per metus“ ir „rečiau nei kartą per metus“ buvo 17 proc.
Skliausteliuose  – 2007 m. tyrimo rezultatas.

Taigi kartą per savaitę ir dažniau maldos namuose lankosi 7 proc. gyventojų, kar-
tą per mėnesį ir dažniau – 26 proc. Tik per religines šventes, Kalėdas ar Velykas baž-
nyčią lankantys nurodė 43 proc. respondentų (tačiau su bažnyčioje besilankančiais 
kartą per mėnesį ir dažniau, per Kalėdas ar Velykas yra 69 proc. gyventojų). Palyginti 
su 2007 m., lankymosi maldos namuose intensyvumas sumažėjo: 2007 m. kartą per 
mėnesį ir dažniau lankėsi 34 proc. gyventojų, o dabar – 26 proc.
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 Panagrinėsime lankymosi bažnyčioje ar religiniuose susirinkimuose dažnio 
priklausomybę nuo socialinių demografinių parametrų. Pirmiausia – priklausomybė 
nuo amžiaus.

6 pav. Lankymosi bažnyčioje ar religiniuose susirinkimuose priklausomybė nuo amžiaus (proc.)

Diagramoje pastebimas didesnis religinis aktyvumas 14–17 m. amžiaus grupėje. Ga-
lima spėti, kad čia dar jaučiama didesnė tėvų ar senelių įtaka. Vėliau šis aktyvumas suma-
žėja, o nuo 40 m. – vėl didėja; tai gali būti aiškinama tiek amžiaus, tiek ir kartų efektais.

Tyrimas parodė didesnį moterų religinį aktyvumą nei vyrų: kartą per mėnesį ir 
dažniau maldos namuose lankosi 31 proc. moterų ir 21 proc. vyrų. Bent jau iš dalies 
tai irgi amžiaus efektas – moterų gyvenimo trukmė yra ilgesnė nei vyrų.

Palyginsime religinį aktyvumą ir įvairaus išsilavinimo grupėse. Čia specialiai 
praleisime neturinčius vidurinio išsilavinimo – jų daugiau seniausios kartos respon-
dentų, iš tiesų ir visi 14–17 m. grupės atstovai, todėl interpretuoti rezultatus čia yra 
keblu. Taigi turinčių vidurinį išsilavinimą, besilankančių bažnyčioje kartą per mėnesį 
ir dažniau yra 22 proc., o turinčių aukštąjį išsilavinimą – 30 proc., t. y. turintys aukš-
tąjį išsilavinimą dažniau reguliariai lankosi bažnyčioje. Tačiau skirtumas išnyksta ly-
ginant besilankančius maldos namuose per religines šventes ir dažniau, aktyvumas 
atitinkamai yra 66 proc. ir 67 proc. 

Kartą per mėnesį ir dažniau maldos namuose lankosi daugiausia lenkai – 57 proc., 
po to lietuviai – 25 proc., mažiausiai rusai – 18 proc.

Santykinai aktyvių (kartą per mėnesį ir dažniau) maldos namų lankytojų kaime / 
miesteliuose, rajonų centruose, didžiuosiuose miestuose yra daugmaž vienoda dalis 
(24–27 proc.).

Niekada arba beveik niekada bažnyčioje nesilanko 15 proc. gyventojų. Dažniau 
tai vyrai – 19 proc. (moterys – 11 proc.); 18–29 m. amžiaus grupėje – 21 proc., rusai – 
32 proc., bedarbiai – 21 proc., didelių miestų (per 100 tūkst.) gyventojai – 20 proc.
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Anketoje buvo klausimas ir apie respondento religinį aktyvumą vaikystėje, 
12 metų amžiaus (retrospektyvinis klausimas, kai žmogus bando prisiminti praeityje 
vykusius įvykius, taip pat turi savo subjektyviąją paklaidą – neretai jaunystėje gauta 
patirtis vertinama palankiau, nei dabarties įvykiai ar procesai). 

7 pav. Ar dažnai respondentai ėjo į bažnyčią ar religinius susirinkimus, kai jiems buvo 12 metų,
ir dabar (proc.)

Pastaba: „kartą per mėnesį ir dažniau“ aprėpia atsakymus „kartą per savaitę ir 
dažniau“, o atsakymas „per religines šventes ir dažniau“ – ir prieš tai buvusius atsaky-
mus (kartą per savaitę ir dažniau, kartą per mėnesį ir dažniau).

Respondentai nurodė, kad būdami 12 metų dažniau lankėsi bažnyčioje: kartą per 
savaitę ir dažniau 15 proc. (dabar – 7 proc.), kartą per mėnesį ir dažniau – 45 proc. 
(dabar – 26 proc.). Dabartinis aktyvumas gerokai mažesnis.
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Įdomu panagrinėti, kaip keitėsi religinis aktyvumas įvairiose amžiaus grupėse / 
kartose.

8 pav. Dalis respondentų, kurie lankėsi maldos namuose kartą per mėnesį ir  dažniau, kai jiems
buvo 12 metų, ir dabar (proc.)

Visų amžiaus grupių respondentai nurodo, kad būdami 12 metų dažniau lankėsi 
bažnyčioje nei dabar. Didžiausias skirtumas matyti 18–29 m. amžiaus grupėje. Tai 
gali būti ir kartų, ir amžiaus efektas – su amžiumi aktyvumas vėl šiek tiek didėja.

Kartų efektas geriau matomas lyginant savo ir tėvų religingumo lygmenį.

9 pav. Kaip Jūs save apibūdintumėte – ar Jūs esate labiau religingas nei Jūsų tėvai, ar mažiau
religingas nei Jūsų tėvai? (proc.)
Skliausteliuose – 2007 m. tyrimo rezultatai.
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Dažniausias atsakymas: respondentas ne toks religingas kaip jo tėvai – 48 proc. 
Religingesniais už tėvus save nurodė tik 6 proc. respondentų. Ir toks santykis bū-
dingas visoms amžiaus grupėms. Taigi yra pagrindo manyti, jog istorinio laiko tė-
kmėje žmonių religingumas mažėja. 2007 m. ir 2014 m. tyrimų rezultatai praktiš-
kai sutampa.

Bažnyčios ar religinių susirinkimų lankymas – vienas svarbiausių tikėjimo atributų, 
tačiau taip pat svarbus, o gal ir svarbesnis, yra subjektyvusis tikėjimo aspektas: kiek 
žmogui gyvenime svarbus Dievas. Gyventojų buvo prašoma tai įvertinti 10 balų skale.

10 pav. Ar Jūsų gyvenime svarbus yra Dievas? (proc.)
Įvertinkite 10 balų skalėje, kur 1 – visiškai nesvarbu, o 10 – labai svarbu

66 proc. gyventojų Dievo svarbą gyvenime įvertino 6–10 balų, t. y. aukščiau vi-
durkio, 31 proc. 1–5 balais, t. y. žemiau vidurkio. Vertinimo dešimties balų skale 
vidurkis yra 6,84.

Vertinimo balus galima sugrupuoti į tris grupes: 1–3 balai santykinai reikštų, kad 
Dievas mažai svarbu, 8–10 balų – svarbu ir labai svarbu, ir viduriniai balai (4–7) 
reikštų vidutinę svarbą. Tuomet atsakymai pasiskirstytų taip: mažai svarbu (1, 2, 3) – 
12 proc., vidutiniškai (4, 5, 6, 7) – 38 proc. ir labai svarbu (8, 9, 10) – 47 proc. T. y. 
beveik pusei Lietuvos gyventojų Dievas yra labai svarbu. 

Gana reikšmingas vyrų ir moterų atsakymų skirtumas: kad Dievas yra svarbu ir 
labai svarbu atitinkamai nurodė 36 proc. ir 57 proc. Taip pat pastebima priklausomy-
bė nuo amžiaus.
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11 pav. Dievas yra svarbus ir labai svarbus gyvenime (proc.)
(atsakymai 8, 9, 10 dešimties balų skalėje)

Pagal nagrinėjamą rodiklį („Dievas yra svarbus ir labai svarbus gyvenime“) fik-
suojama tiesioginė priklausomybė nuo amžiaus: kuo žmogus vyresnis, tuo Dievo 
svarba didesnė.

Pagal išsilavinimą skirtumai nėra žymūs: didelę Dievo svarbą nurodo 51 proc. tu-
rinčių aukštąjį, 46 proc. turinčių aukštesnįjį ar specialų vidurinį bei 45 proc. turinčių 
vidurinį išsilavinimą respondentų.

 Labai skiriasi skirtingų tautinių grupių atsakymai: kad Dievas gyvenime yra svarbus 
ir labai svarbus nurodė 70 proc. lenkų, 47 proc. lietuvių ir 32 proc. rusų (tiesa, čia statisti-
nis patikimumas nėra aukštas dėl mažesnio rusų ir lenkų respondentų skaičiaus).

Taip pat labai svarbus religingumo ar dvasinio gyvenimo rodiklis yra malda, me-
ditacija, religiniai apmąstymai.

12 pav. Ar dažnai Jūs meldžiatės, medituojate, pasineriate į religinius apmąstymus ar panašiai? (proc.)

Dauguma žmonių rečiau ar dažniau pasineria į religinius apmąstymus – 64 proc. 
Kartą per savaitę ir dažniau tai daro 24 proc. Toks intensyvesnis religinis išgyveni-
mas (kartą per savaitę ir dažniau) būdingesnis moterims – 33 proc., pensininkams – 
37 proc., turintiems aukštąjį išsilavinimą – 31 proc., lenkams – 49 proc. Rečiau apie 
tokius išgyvenimus pasisakė vyrai – 14 proc., besimokantis jaunimas – 13 proc.
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2.2. Pasaulio religijų vertinimas
Respondentų prašyta įvertinti šešias pasaulines religijas – ar jas vertina palankiai, 

ar nepalankiai.

13 pav. Pasakykite apie šias pasaulines religijas, ar Jūs kiekvieną iš jų vertinate labai palankiai,
greičiau palankiai, nei taip, nei ne, greičiau nepalankiai ar  labai nepalankiai? (proc.)
Skliausteliuose – 2007 m. tyrimo rezultatai.

Dauguma gyventojų palankiai vertina katalikų tikėjimą – 71 proc., dar 16 proc. 
vertina neutraliai ir tik 5 proc. išsakė nepalankius vertinimus. Palankius vertinimus 
išreiškė visos gyventojų grupės. Nuo 2007 m. rezultatas mažai tepakito, nors teigia-
mų vertinimų sumažėjo nuo 77 proc. iki 71 proc.

Protestantų atžvilgiu mažiau palankių vertinimų – 33 proc. (gana daug neutralių – 
35 proc., nedaug neigiamų – 10 proc.). Ypač daug palankių vertinimų išsakė turin-
tys aukštąjį išsilavinimą – 52 proc., taip pat didesnių pajamų (3 001 litas ir daugiau 
šeimai) grupė – 47 proc. Nebuvo socialinių demografinių grupių, kurios išsiskirtų 
nepalankiu protestantų vertinimu. Palyginti su 2007 m., žymių skirtumų nėra (kiek 
padaugėjo palankių vertinimų).

Ortodoksai (stačiatikiai) vertinami panašiai kaip protestantai: 36 proc. palankių 
vertinimų, 34 proc. neutralių ir 10 proc. nepalankių vertinimų. Vėlgi daugiausia pa-
lankių vertinimų išsakė turintys aukštąjį išsilavinimą – 48 proc. Palyginti su 2007 m., 
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rezultatas mažai tepakito (2007 m. – 32 proc., 2014 m. – 36 proc. palankių vertini-
mų). 

Islamas susilaukė daugiau nepalankių (34 proc.) nei palankių vertinimų (17 proc.). 
Nepalankių vertinimų dauguma matyti visose socialinėse demografinėse gyventojų 
grupėse. Tačiau taip pat pabrėžtina, kad didelė dalis islamo atžvilgiu pateikė neu-
tralią nuomonę – 29 proc. atsakė „nei taip, nei ne“, kad nežino – 20 proc., iš viso – 
49 proc. Palyginti su 2007 m., padaugėjo teigiamų islamo vertinimų (nuo 9 proc. iki 
17 proc.).

Daug respondentų neturi nuomonės ir apie budizmą ar pasirinko neutralią for-
muluotę (iš viso 57 proc.). Iš turinčiųjų nuomonę kiek daugiau vertina  palankiai – 
24 proc. (nepalankiai – 20 proc.). Žymiai daugiau palankių vertinimų budizmo at-
žvilgiu išsakė turintys aukštąjį išsilavinimą – 38 proc. Palyginti su 2007 m., ryškiai 
padaugėjo budizmą vertinančių palankiai (nuo 12 proc. iki 24 proc.).

Apie judaizmą matyti daugiau nepalankių (24 proc.) nei palankių vertinimų 
(17 proc.). Vėlgi palankesnius vertinimus išsakė turintys aukštąjį išsilavinimą – 
26 proc. (nepalankius – 21 proc.). Neigiamus vertinimus dažniau reiškė kaimų ir 
mažų miestelių gyventojai – 30 proc. (teigiami – 8 proc.). Dauguma apklaustųjų ne-
turėjo nuomonės arba pasirinko neutralų vertinimą. Palyginti su 2007 m., labai pa-
daugėjo teigiamų judaizmo vertinimų (nuo 8 proc. iki 17 proc.).

Taigi yra dvi pasaulinės religijos, kurių atžvilgiu vyrauja neigiamos nuostatos – 
islamas ir judaizmas. Kita vertus, per šiuos 7 metus daugumos religijų vertinimai 
pagerėjo, taip pat islamo ir judaizmo. 
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2.3. Religinių mažumų bendruomenės
Apklausos dalyviams buvo pateiktas uždaras klausimas apie 18 religinių mažumų ben-

druomenių. Pirmiausia buvo klausta, ar teko ką nors girdėti apie šias religines grupes.

14 pav. Ar Jūs žinote / ką nors girdėjote apie šiuos religinius judėjimus / religines grupes
Lietuvoje? (proc.) 
Skliausteliuose – 2007 m. tyrimo rezultatai.

 Nežinančiųjų apie šiuos judėjimus nedaug – tik 20 proc. (2007 m. buvo 28 proc.). 
Pagal žinomumą religinius judėjimus galima sugrupuoti į kelias grupes:

Gerai žinomos (58 proc. – 71 proc.): Jehovos liudytojai ir Tikėjimo žodis.
Vidutiniškai žinomos (34 proc. – 49 proc.): baptistai, Krišnos sąmonės organiza-

cija, Zen budistai, Romuva (senovės baltų), mormonai.
Mažai žinomos (7 proc. – 19 proc.): adventistai, metodistai, sekmininkai, sciento-

logai (dianetikos centras), Sai Babos sekėjai, Ošo meditacijos centras, Susivienijimo 
judėjimas (munistai), Gyvenimo menas, Sachadža joga, Brahma kumaris, bahajai.
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Įvairius religinius judėjimus geriausiai žino aukštąjį išsilavinimą turintys respon-
dentai: Jehovos liudytojus – 88 proc., Tikėjimo žodį – 78 proc., baptistus – 72 proc., 
Krišnos sąmonės organizaciją – 69 proc., Zen budistus – 59 proc., Romuvą (seno-
vės baltų) – 59 proc., mormonus – 61 proc., adventistus – 31 proc., metodistus – 
33 proc., sekmininkus – 21 proc., scientologus (dianetikos centrą) – 32 proc., Sai Ba-
bos sekėjus – 23 proc., Ošo meditacijos centrą – 26 proc., Susivienijimo judėjimą 
(munistus) – 21 proc., Gyvenimo meną – 16 proc., Sachadžą jogą – 10 proc., Brahma 
kumaris – 8  roc., bahajus – 8 proc.

Jaunimas geriau negu vyresnė karta geriau žino šiuos religinius judėjimus: Zen 
budizmą, scientologus, Gyvenimo meną. Tačiau patys jauniausi (14–17 m.) apie ne-
tradicinius judėjimus yra girdėję mažiau.

Reikia pažymėti, kad nuo 2007 m. daugelis religinių mažumų organizacijų tapo 
daug žinomesnės. Pavyzdžiui, Jehovos liudytojų – nuo 53 proc. iki 71 proc., baptis-
tų – nuo 35 proc. iki 49 proc., krišnaitų – nuo 34 proc. iki 48 proc., Zen budistų – nuo 
24 proc. iki 40 proc., pagonių – nuo 19 proc. iki 37 proc., mormonų – nuo 19 proc. 
iki 34 proc. ir t. t.

Respondentų klausta, ar jiems patiems teko susidurti su šiomis religinėmis gru-
pėmis, ar jų atstovais.

15 pav. Su kuriais iš šių religinių judėjimų / religinių grupių Jūs pats buvote susidūręs – Jus kalbino
  
* 2007 m. pozicija „neatsakė, nežino“ sudarė net 73 proc.
Skliausteliuose – 2007 m. tyrimo rezultatai.
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36 proc. gyventojų nurodė, kad jiems asmeniškai neteko susidurti su šiais religiniais ju-
dėjimais, dar 17 proc. negalėjo įvertinti, ar buvo konkretus susitikimas, kai juos asmeniškai 
kalbino ar ką nors siūlė, ar buvo kokia nors informacija, nukreipta į platesnę auditoriją.

Tačiau likusieji respondentai nurodė tam tikrą asmeninę patirtį bendraujant 
su religinių mažumų atstovais. Dažniausiai buvo susidurta su Jehovos liudytojais – 
37 proc. Su Jehovos liudytojais dažniau susidūrė 50–59 m. žmonės (47 proc.), turin-
tys aukštąjį išsilavinimą (49 proc.), moterys (42 proc.), vyrai (31 proc.).

Patirtį bendraujant su Tikėjimo žodžio atstovais paminėjo 18 proc. respondentų. 
Dažniau su jais teko bendrauti turintiems aukštąjį išsilavinimą (29 proc.), didžiųjų 
miestų gyventojams (28 proc.).

Trečioje vietoje pagal bendravimo patirtį yra Krišnos sąmonės organizacija – 
10 proc. Kiek dažniau juos minėjo turintys aukštąjį išsilavinimą (16 proc.), didžiųjų 
miestų gyventojai (16 proc.).

Mormonus paminėjo 8 proc. apklaustųjų, iš jų turinčių aukštąjį išsilavinimą – net 
19 proc., didžiuosiuose miestuose – taip pat 19 proc.

Daugeliu atvejų 2014 m. daugiau respondentų buvo susidūrę su religinių mažu-
mų atstovais, bendravo su jais. Ypač padaugėjo kontaktų su Jehovos liudytojais (nuo 
17 proc. iki 37 proc.) ir mormonais (nuo 1 proc. iki   proc.). 

Į klausimą, ar respondentas dalyvauja, ar kada nors dalyvavo netradicinių reli-
ginių judėjimų veikloje, 88 proc. atsakė, kad nedalyvauja ir nedalyvavo, 8 proc. visai 
neatsakė į klausimą. Galima spėti, kad dalis jų turi ar turėjo tam tikrų kontaktų su 
religinių mažumų grupėmis. Likusieji (apie 4 proc.) paminėjo kai kuriuos judėjimus: 
Tikėjimo žodį – 1,2 proc., Romuvą (senovės baltų) – 0,8 proc., baptistus – 0,5 proc., 
Jehovos liudytojus – 0,5 proc., Krišnos sąmonės organizaciją – 0,4 proc., mormo-
nus – 0,3 proc., Gyvenimo meną – 0,3 proc., metodistus – 0,2 proc., adventistus – 
0,2 proc., sekmininkus – 0,2 proc., Zen budistus – 0,1 proc., bahajus – 0,1 proc., 
Sai Babos sekėjus – 0,1 proc., Ošo meditacijos centrą – 0,1 proc.

Palyginti su 2007 m. duomenimis, dalyvavusių ar dalyvaujančių skaičius beveik ne-
pakito (nuo 3 proc. iki 3,8 proc.), bet sumažėjo neatsakiusių skaičius (nuo 20 proc. iki 
8 proc.). Neatsakytą klausimą apie dalyvavimą religinių mažumų organizacijų veikloje, 
bent jau iš dalies, galima interpretuoti kaip intensyvesnį ar pasyvesnį dalyvavimą. 

Panašūs atsakymai ir apie šeimos narių bei artimųjų dalyvavimą netradicinių tikėjimų 
veikloje: 88 proc. nurodė, kad niekas nedalyvavo, 9 proc. neatsakė. Apie 3 proc. nurodė kon-
krečius judėjimus: Tikėjimo žodį – 0,8 proc., Jehovos liudytojus – 0,7 proc., Romuvą (seno-
vės baltų) – 0,5 proc., baptistus – 0,4 proc., metodistus – 0,2 proc., mormonus – 0,2 proc., 
Ošo meditacijos centrą – 0,2 proc., Gyvenimo meną – 0,2 proc., adventistus – 0,1 proc., 
Zen budistus – 0,1 proc., bahajus – 0,1 proc., Krišnos sąmonės organizaciją – 0,1 proc., 
Sai Babos sekėjus – 0,1 proc. Dalyvavimo rodiklis nuo 2007 m. praktiškai nepakito. 

Respondentų prašyta įvertinti 18 religinių judėjimų: pasakyti, ar jie vertinami pa-
lankiai, ar nepalankiai.
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1 lentelė. Pasakykite apie kiekvieną iš pateiktų religinių judėjimų ar religinių grupių, ar jūs jį
 vertinate labai palankiai, greičiau palankiai, nei taip, nei ne, greičiau nepalankiai
 ar labai nepalankiai (proc.)

Labai / 
greičiau 
nepa- 
lankiai

Nei taip, 
nei ne

Labai / 
greičiau 

palankiai

Nežino / 
neatsakė

Jehovos liudytojai 43 25 3 30
Tikėjimo žodis 36 27 4 34
Mormonai 22 25 2 51
Krišnos sąmonės organizacija 22 31 4 43
Baptistai 20 34 4 43
Budistai, zen budistai 17 30 8 46
Scientologai (dianetikos centras) 15 24 1 61
Metodistai 14 26 2 58
Adventistai 14 25 2 59
Susivienijimo judėjimas (munistai) 14 22 1 63
Sai Babos sekėjai 14 22 1 62
Sekmininkai 13 24 2 61
Bahajai 13 23 1 64
Brahma kumaris 13 23 1 63
Ošo meditacijos centras 13 23 2 62
Sachadža joga 12 22 2 64
Gyvenimo menas 11 24 2 63
Romuva (senovės baltų) 10 30 17 44

Tik vienas religinis judėjimas vertinamas greičiau teigiamai (17 proc.) negu nei-
giamai (10 proc.) – Romuva. Visi kiti vertinami negatyviai. Pirmose vietose čia yra 
Jehovos liudytojai (43 proc. neigiamų ir tik 3 proc. teigiamų vertinimų), Tikėjimo 
žodis (36 proc. neigiamų ir tik 4 proc. teigiamų), mormonai (22 proc. neigiamų ir tik 
2 proc. teigiamų), Krišnos sąmonės organizacija (22 proc. neigiamų ir 4 proc. teigia-
mų), baptistai (22 proc. neigiamų ir 4 proc. teigiamų).

Palyginsime 2007 m. ir 2014 m. rezultatus, kiek respondentų įvairius netradici-
nius judėjimus įvertino neigiamai.
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16 pav. Religinių mažumų neigiamų vertinimų (vertina labai / greičiau nepalankiai)
dalis 2007 m. ir 2014 m. (proc.)

Daugeliu atvejų nuo 2007 m. iki 2014 m. religinių mažumų judėjimų vertinimai 
kiek pablogėjo: Jehovos liudytojų – nuo 38 proc. iki 43 proc., Tikėjimo žodžio – nuo 
32 proc. iki 36 proc., mormonų – nuo 17 proc. iki 22 proc., krišnaitų – nuo 18 proc. 
iki 22 proc., baptistų – nuo 16 proc. iki 20 proc.

Svarbu įvertinti, ar informuotumas apie vieną ar kitą judėjimą turi įtakos to ju-
dėjimo vertinimui.
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 Tikėjimo žodis

Baptistai

Krišnos sąmonės organizacija

Romuva (senovės baltų)

17 pav. Religinių judėjimų ar religinių grupių vertinimo priklausomybė nuo žinomumo (proc.)

 

 ar religini  
inomumo 
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Duomenys rodo: gyventojai, turintys informacijos apie vieną ar kitą judėjimą, 
paprastai jį vertina žymiai negatyviau. Tačiau kiek padaugėjo ir teigiamų vertinimų: 
nežinantys Jehovos liudytojų neigiamai vertina 19 proc., žinantys – 53 proc. (teigia-
mai vertina atitinkamai 0,3 proc. ir 3 proc.); nežinantys Tikėjimo žodžio neigiamai 
vertina 17 proc., žinantys – 49 proc. (teigiamai vertina atitinkamai 2 proc. ir 5 proc.); 
nežinantys baptistų neigiamai vertina 14 proc., žinantys – 26 proc. (teigiamai vertina 
atitinkamai 1 proc. ir 7 proc.); nežinantys krišnaitų neigiamai vertina 18 proc., ži-
nantys – 27 proc. (teigiamai – 1 proc.). Išimtis – Romuvos (senovės baltų) judėjimas: 
žinantys šį judėjimą vertina žymiai palankiau (38 proc. palankių vertinimų) nei ne-
žinantys (4 proc. palankių vertinimų).

Respondentų buvo klausiama, ar per 5 metus su jais bandė kontaktuoti religinių 
mažumų judėjimų atstovai.

18 pav. Ar per paskutiniuosius 5 metus Jus kalbino, siūlė ateiti į susitikimą ar ko nors prašė
atstovai iš anketoje pateiktų religinių judėjimų ar grupių? Galimi keli atsakymai (proc.)
*Kita: įmetė į pašto dėžutę (0,2 proc.); kalbino autobuse (0,1 proc.); kvietė mokytis anglų kalbos
(0,1 proc.).
Skliausteliuose – 2007 m. tyrimo rezultatai.

Daugiau nei pusė apklaustųjų (54 proc.) teigė, kad per 5 metus religinių ma-
žumų atstovai bandė kuriuo nors būdu su jais kontaktuoti. Dažniausiai tai nurodė 
aukštąjį išsilavinimą turintys respondentai (71 proc.). Tokių kontaktų neturėję nu-
rodė 43 proc. respondentų: iš jų daugiausia 14–17 m. jaunimo (51 proc.), bedarbių 
(55 proc.), darbininkų (55 proc.), kaimo gyventojų (64 proc.).

Dažniausiai siekiama įduoti kokią nors religinio turinio medžiagą (32 proc.), ban-
doma užkalbinti gatvėje (32 proc.), bandoma užeiti į namus (31 proc.). Rečiau siūlo-
ma pirkti knygą, ateiti į susitikimą (11 proc.), prašoma paaukoti pinigų (7 proc.).

Galima teigti, kad nuo 2007 m. ryškiai padažnėjo kontaktavimas intensyvu-
mas netradicinių religinių judėjimų iniciatyva. Apklausos duomenimis, 2007 m. 
per 5 metus buvo bandoma įduoti skrajutę, brošiūrą, knygą 15 proc. respondentų, 
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2014 m. – tai nurodė dvigubai daugiau – 32 proc. respondentų; 2007 m. kalbinta 
gatvėje 22 proc., 2014 m. – 32 proc.; 2007 m. bandyta užeiti į namus pas 17 proc. 
respondentų, 2014 m. – pas 31 proc.

19 pav. Ar Jūs žinote, kurio religinio judėjimo ar grupės atstovai Jus kalbino?
Jeigu taip, tai kurio? Pasistenkite prisiminti visus atvejus per paskutiniuosius 5 metus (proc.)
Į šį klausimą atsakė respondentai, nurodę, kad buvo susidūrę su religinių judėjimų ar grupių
atstovais (N=539)
*Kurio: Jehovos liudytojų (51,5 proc.); Tikėjimo žodžio (15,4 proc.); mormonų (7,6 proc.); Krišnos 

sąmonės organizacijos (6,3 proc.); baptistų (1,3 proc.); Gyvenimo meno (0,4 proc.); budistų (0,4 proc.); 
Romuvos (0,2 proc.); Sai Babos sekėjų (0,2 proc.); Naujosios apaštalų bažnyčios (0,2 proc.); adventistų 
(0,2 proc.); sekmininkų (0,2 proc.); bahajų (0,2 proc.).

Skliausteliuose – 2007 m. tyrimo rezultatai.

Daugeliu atvejų (72 proc.) respondentai žinojo, su kuo bendravo. Dažniausiai tai 
buvo Jehovos liudytojai – 52 proc., Tikėjimo žodžio atstovai – 15 proc., mormonai – 
8 proc., krišnaitai – 6 proc.

 Nuo 2007 m. žinančių, kas juos kalbino, padaugėjo (nuo 53 proc. iki 
72 proc.).

Turinčių tokios bendravimo patirties respondentų buvo klausiama, kaip vyko šis 
bendravimas.
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20 pav. Kaip Jūs galėtumėte apibūdinti bendravimą susitikus su religinio judėjimo 
ar grupės nariu / nariais? Kuris iš šių teiginių geriausiai tai apibūdina? (proc.)
Į šį klausimą atsakė respondentai nurodę, kad buvo susidūrę su religinių judėjimų ar grupių
atstovais (N=539)

36 proc. kontaktavusiųjų su religinių grupių atstovais nurodė, kad bendravimas 
buvo malonus (mandagus / draugiškas pokalbis – 34 proc., norėjosi dar kartą susitik-
ti – 2 proc.), tačiau dauguma 53 proc. pateikė neigiamus vertinimus (29 proc. jautėsi 
nemaloniai, 14 proc. pažymėjo įkyrumą, 10 proc. jautė spaudimą).

2007 m. malonų bendravimą buvo nurodę 25 proc., o nemalonų – 63 proc. res-
pondentų. Vadinasi, religinių mažumų atstovų bendravimas pagerėjo; ypač sumažėjo 
(nuo 24 proc. iki 14 proc.), anot respondentų, įkyrumas.

Gyventojų buvo klausiama, ar per 5 metus religiniai judėjimai bandė įtrauk-
ti į savo veiklą nepilnamečius jų šeimos narius (14–17 m.). Dažniausiai teigta, kad to-
kio amžiaus šeimos narių neturėję (66 proc.), to nežino, negali pasakyti (9 proc.); 
22 proc. teigė, kad tokių veiksmų nebuvę. Kad tokių veiksmų buvę, nurodė 2,4 proc., dar du 
žmonės teigė, kad tokioje veikloje dalyvavo ar dabar dalyvauja 14–17 m. šeimos narys.

2007 m. duomenimis, 3,2 proc. respondentų šeimos narius (14–17 m.) kalbino 
religinių judėjimų atstovai, vienas asmuo nurodė, kad tokio amžiaus šeimos narys 
dalyvavo religinio judėjimo veikloje.

Taip pat klausta, ar buvo bandymų į religinių judėjimų veiklą įtraukti kiek vyres-
nius šeimos narius (18–22 m.). Didžioji dalis nurodė, kad tokių asmenų namų ūky-
je nebuvę, to nežiną ir kad bandymų įtraukti nebuvę. Tačiau 2,9 proc. visų apklaus-
tųjų pažymėjo, jog buvo bandoma jų šeimos narį įtraukti į religinių judėjimų veiklą, 
vienas respondentas nurodė, kad tokioje veikloje šeimos narys dalyvauja ir šiuo metu.
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3,3 proc. apklaustųjų nurodė, jog kas nors iš jų šeimos narių dalyvavo ar dalyvau-
ja kurio nors religinio judėjimo ar grupės veikloje. 2,7 proc. dėl to nematė / nemato 
jokių problemų. 0,6 proc. (šeši respondentai) įvardijo buvusias / esamas problemas: 
reikėjo aukoti pinigų, prarado turtą, susirgo psichikos liga, kilo šeiminių problemų, 
religinės grupės nariai buvo labai įkyrūs. Trijų respondentų teigimu, tai buvusi Jeho-
vos liudytojų grupė, du nurodė Tikėjimo žodį, vienas – budistinio pobūdžio grupę.

Buvo tiriama, kaip gyventojai reaguotų, jeigu šeimos narys pradėtų dalyvauti ku-
rio nors netradicinio religinio judėjimo veikloje.

21 pav. Kaip Jūs reaguotumėte, jei Jūsų vaikas ar anūkas pradėtų dalyvauti kurio nors
religinio judėjimo ar grupės veikloje (išskyrus pasaulines religijas)? (proc.)
Skliausteliuose – 2007 m. tyrimo rezultatai.

Dauguma gyventojų (65 proc.) nepritartų tokiai veiklai, bet būtų ir pritariančių 
(1 proc.) ar neprieštaraujančių narystei netradicinių religijų grupėse (18 proc.). Kiek 
daugiau šioms grupėms tolerantiškų respondentų yra 18–29 metų amžiaus grupėje – 
25 proc. (moksleivių ir studentų – 27 proc.), nors ir čia dominuoja tokios veiklos 
priešininkai.

Padaugėjo neprieštaraujančių, kad vaikai ar anūkai pradėtų dalyvauti kurio nors 
netradicinio judėjimo veikloje (2007 m. buvo 11 proc., dabar – 18 proc.).
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22 pav. Ar Jūs žinotumėte, kur kreiptis, jei Jūsų šeimoje kiltų problemų dėl vaikų ar anūkų
dalyvavimo religiniuose judėjimuose ar grupėse? Jeigu taip, tai kur Jūs kreiptumėtės tokiu atveju?
Galimi keli atsakymai (proc.) 
*Kitur: susitvarkytų pats / auklėtų / spręstų savo šeimoje (2,9 proc.); į policiją (2,1 proc.); į Vaiko 

teises (0,6 proc.); į patį judėjimą ar grupę (0,3 proc.); į mokyklą (0,2 proc.); į žurnalistus (0,1 proc.).
Skliausteliuose – 2007 m. tyrimo rezultatai.

Didelė dalis gyventojų nežinotų, į ką kreiptis, jei kiltų problemų dėl šeimos nario daly-
vavimo religinių judėjimų veikloje (31 proc.). Nežinančiųjų dalis gana panaši įvairiose so-
cialinėse demografinėse grupėse. Populiariausia pagalbos vieta – psichologai (25 proc.).

Nuo 2007 m. sumažėjo nežinančių, į ką kreiptis, jei kiltų problemų dėl vaikų ar 
anūkų dalyvavimo religinių judėjimų ar grupių veikloje (buvo – 43 proc., dabar – 
31 proc.). Ypač padaugėjo pasitikinčiųjų psichologais (nuo 15 proc. iki 25 proc.).

23 pav. Ar Jums pakanka informacijos apie religinius judėjimus ar grupes Lietuvoje, specialistų
komentarų šia tema? (proc.)
Skliausteliuose – 2007 m. tyrimo rezultatai.

Gana daug (36 proc.) gyventojų mano nesą pakankamai gerai informuoti apie 
religinius judėjimus ar grupes Lietuvoje. 41 proc. respondentų informacijos pakan-
ka; geriau informuoti turintys aukštąjį išsilavinimą (49 proc.), didžiausių pajamų 
(3 001 litas ir daugiau šeimai) grupė (57 proc.), didžiųjų miestų gyventojai (50 proc.).
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Nuo 2007 m. informuotumas žymiai pagerėjo: tais metais informacijos pakako 
tik 22 proc., o 2014 m. – 41 proc., t. y. beveik dvigubai respondentų.

Paskutinis anketos klausimas reziumuoja, ką Lietuvos gyventojai mano apie ne-
tradicinius religinius judėjimus.

24 pav. Su kuriuo iš šių teiginių apie tokius religinius judėjimus ar grupes Lietuvoje Jūs labiausiai
sutinkate? (proc.)
Skliausteliuose – 2007 m. tyrimo rezultatai.

Kategoriškų nuomonių, kad visus netradicinius judėjimus reikia uždrausti, nėra 
daug – 17 proc. (taip mano kiek daugiau pensininkų – 24 proc.). Modalus atsaky-
mas – kad šią veiklą reikia atidžiai stebėti ir, esant reikalui, uždrausti, – 37 proc. Treč-
dalis gyventojų tolerantiški netradiciniams religiniams judėjimams: reikia daugiau 
informuoti (bet ne drausti) – 20 proc., nieko blogo jų veikloje nėra – 12 proc., veikla 
naudinga visuomenei – 1 proc. Tolerantiškiausias yra 18–29 m. jaunimas – 44 proc.

Nuo 2007 m. sumažėjo siūlymų uždrausti netradicinius judėjimus (nuo 24 proc. 
iki 17 proc.).
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2.4. Požiūris į ateistų (bedievių, laisvamanių)
teises
Respondentams buvo pateiktas klausimas apie teises, kurios gali būti garantuotos 

arba negarantuotos ateistams. Kaip sinonimai paminėtos kažkada seniau vartotos są-
vokos: „bedieviai“, „laisvamaniai“. Pirmiausia klausta apie informacines teises.

 
2 lentelė. Ar ateistams turėtų būti garantuotos šios teisės skleisti informaciją apie save? (proc.)

Teisė
Sutinku /
visiškai 
sutinku

Nei taip, 
nei ne

Nesutinku / 
visiškai 

nesutinku
Teisė turėti savo puslapius internete 40 29 31
Teisė turėti savo leidinius 38 29 33
Teisė viešai skelbti savo pažiūras 30 28 41
Teisė rengti viešas eisenas, dalyti 
literatūrą 23 24 51

Daugiau yra respondentų, pritariančių, kad ateistai gali turėti savo puslapį interne-
te – 40 proc., nepritariančiųjų – 31 proc. Daugiausia pritaria aukštąjį išsilavinimą turinčių 
bei dirbančių respondentų, specialistų – 50 proc. Daugiausiai nesutinkančių, kad ateistai 
galėtų naudotis tokia teise, yra tarp pagyvenusių žmonių (vyresnių nei 70 m.) – 38 proc., 
neturinčių vidurinio išsilavinimo – 36 proc., darbininkų – 37 proc., kaimo gyventojų – 
42 proc. 

Dėl galimybės ateistams turėti savo leidinius apklaustųjų atsakymai pasiskirstė pana-
šiai kaip ir į klausimą apie teisę turėti internetinį puslapį: 38 proc. pasisakė už tokią teisę, 
33 proc. – prieš. Tolerantiškiausi šios teisės atžvilgiu yra specialistai, mažiausiai pritarian-
čiųjų – pagyvenusių, neturinčių vidurinio išsilavinimo, kaimo gyventojų, darbininkų.

Ateistų galimybei skleisti savo pažiūras prieštarauja 41 proc. (sutinka – 30 proc.). La-
biausiai pieštarauja pagyvenę (vyresni nei 70 m.) žmonės – 53 proc., neturintys vidurinio 
išsilavinimo – 53 proc., kaimo žmonių – 49 proc. Tolerantiškiausi – turintys aukštąjį išsi-
lavinimą (38 proc.), specialistai (40 proc.).

Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų (51 proc.) nesutinka, kad ateistai rengtų viešas 
eisenas, sutinka – apie ketvirtadalis (23 proc.). Daugiausia nesutinkančiųjų – pagyvenę 
(vyresni nei 70 m.) žmonės – 61 proc., neturintys vidurinio išsilavinimo – 58 proc., kaimo 
žmonės – 58 proc.

Toliau buvo klausiama, ar galima leisti ateistams užsiimti įvairiomis veiklomis, dirbti 
tam tikrus darbus, tarp jų ir valstybės tarnyboje. 
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3 lentelė. Ar ateistams turėtų būti garantuotos teisės užsiimti šiomis veiklomis? (proc.)

Teisė
Sutinku / 
visiškai 
sutinku

Nei taip,
nei ne

Ne-
sutinku / 
visiškai 

nesutinku
Teisė dirbti nekvalifikuotą darbą 67 17 15
Teisė užimti vadovaujančias pareigas versle 46 24 28
Teisė užimti vadovaujančias pareigas val-
stybiniame darbe, Seime 39 24 37

Teisė dirbti mokytojais 38 22 40

Dauguma gyventojų (67 proc.) sutinka, kad ateistams būtų leista dirbti nekva-
lifikuotą darbą. Žymiai mažiau – apie pusę (46 proc.) – sutinka, kad ateistai užimtų 
vadovaujančias pareigas privačiame versle. Mažiau (39 proc.) yra sutinkančių, kad 
ateistai užimtų svarbias pareigas valstybės tarnyboje, būtų Seimo nariais. Daugiausia 
nesutinkančių su šia teise yra tarp pagyvenusių (70 m. ir vyresnių) žmonių – 46 proc., 
neturinčių vidurinio išsilavinimo – 44 proc., kaimo gyventojų – 47 proc. Toleran-
tiškiausi – turintys aukštąjį išsilavinimą (48 proc. sutinka su teise užimti svarbias 
pareigas valstybės tarnyboje, 29 proc. nesutinka), aukštesnių pajamų (1 001 litas ir 
daugiau šeimos nariui) grupė – 52 proc., besimokantis jaunimas – 49 proc., specia-
listai – 49 proc. 

Pripažįsta ir nepripažįsta ateistų teisę dirbti mokytojais maždaug vienoda gyven-
tojų dalis, atitinkamai 38 proc. ir 40 proc., daugiau tolerantiškų respondentų ateistų 
atžvilgiu yra aukštesnių pajamų grupėje – 48 proc., tarp specialistų – 46 proc. Dau-
giausiai priešininkų, kad ateistai dirbtų mokytojais, yra tarp pagyvenusių žmonių 
(vyresnių nei 70 m.) grupėje – 49 proc., darbininkų – 46 proc., kaimo gyventojų – 
50 proc.

Gyventojų buvo klausiama, ar ateistai turi turėti teisę įsivaikinti beglobius vai-
kus.
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25 pav. Ar ateistams turėtų būti garantuota teisė įsivaikinti beglobius vaikus? (proc.)

Respondentai kiek dažniau linkę suteikti teisę ateistams įsivaikinti beglobius vai-
kus – 41 proc., negu tokios teisės nesuteikti – 36 proc. Tolerantiškesni šiuo požiūriu 
yra turintys aukštąjį išsilavinimą – 49 proc., aukštesnių pajamų (1 001 litas ir dau-
giau šeimos nariui) grupė – 53 proc., besimokantis jaunimas – 55 proc., specialistai – 
49 proc.

Nagrinėtas devynias teises, kurias gyventojai linkę suteikti ar nesuteikti ateistams, 
galima ranguoti – tai leidžia pamatyti, kokioms teisėms žmonės yra tolerantiškesni, 
kokioms – ne tokie tolerantiški.

26 pav. Sutinkančių suteikti įvairias teises ateistams dalis (proc.)
Vidurkis: 40 proc.

Dažniausiai pritariama ateistų teisei dirbti nekvalifikuotą darbą – 67 proc., o 
didžioji dalis teisių (užimti vadovaujančias pareigas privačiame versle, įsivaikinti 

 
 



RELIGINIŲ MAŽUMŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMAS LIETUVOJE:  PROBLEMOS IR REKOMENDACIJOS

- 89 -

beglobius vaikus, turėti savo puslapius internete, užimti svarbias pareigas valstybės 
tarnyboje, būti Seimo nariais, turėti savo leidinius, dirbti mokytojais) sutelpa į 38–
46 proc. pritarimo intervalą. 

27 pav. Nesutinkančių suteikti įvairias teises ateistams dalis (proc.)
Vidurkis: 35 proc.

Apklaustieji labiausiai norėtų riboti viešų eisenų galimybę – 51 proc., o dauguma 
ribotinų teisių (viešai skelbti savo pažiūras (per spaudą, radiją, TV), dirbti mokyto-
jais, užimti svarbias pareigas valstybės tarnyboje, būti Seimo nariais, įsivaikinti beglo-
bius vaikus, turėti savo leidinius, turėti savo puslapius internete) telpa į 31–41 proc. 
nepritarimo intervalą.

Yra galimybė palyginti 2007 m. ir 2014 m. tyrimų rezultatus.
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4 lentelė. Sutinkančių suteikti įvairias teises ateistams dalis 2007 m. ir 2014 m. (proc.)

Teisės 2007 m. 2014 m.
Teisė dirbti nekvalifikuotą darbą 85 67
Teisė užimti vadovaujančias pareigas privačiame versle 71 46
Teisė įsivaikinti beglobius vaikus 59 41
Teisė turėti savo leidinius (t. p. ir viešosiose bibliotekose) 56 38
Teisė turėti savo puslapius internete 52 40
Teisė užimti svarbias pareigas valstybės tarnyboje, būti 
Seimo nariais 50 39
Teisė dirbti mokytojais 46 38
Teisė viešai skelbti savo pažiūras (per spaudą, radiją, TV) 44 30
Teisė rengti viešas eisenas ir dalyti savo literatūrą viešose 
vietose 30 23

Per septynerius metus sumažėjo tolerancija visoms nagrinėjamoms ateistų teisėms.
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2.5. Požiūris į dvasinio savęs tobulinimo
grupių (Gyvenimo meno, Parapsichologijos
akademijos, Scientologijos bažnyčios,
Transcendentinės meditacijos ir kt.) teises 

Respondentų klausta, ar jie sutiktų suteikti įvairias teises dvasinio savęs tobulini-
mo grupėms: Gyvenimo meno, Parapsichologijos akademijoos, Scientologijos baž-
nyčios, Transcendentinės meditacijos ir kt.

Pirmiausia aiškintasi įvairios galimybės skleisti informaciją apie savo veiklą bei 
idėjas.

5 lentelė. Ar dvasinio tobulinimo grupėms turėtų būti garantuotos šios teisės skleisti
informacijąapie save? (proc.)

Teisė
Sutinku / 
visiškai 
sutinku

Nei taip,
nei ne

Nesutinku / 
visiškai 

nesutinku
Teisė turėti savo puslapius internete 28 34 37
Teisė turėti savo leidinius 28 34 38
Teisė viešai skelbti savo pažiūras 22 32 45
Teisė rengti viešas eisenas, dalyti 
literatūrą 17 26 56

Dėl visų paminėtų informacijos sklaidos būdų respondentai dažniau išsakė nei-
giamas nuostatas: nesutiko, kad dvasinio savęs tobulinimo grupės turėtų savo pus-
lapį internete – 37 proc. (sutiko 28 proc.), turėtų savo leidinius – 38 proc. (sutiko 
28 proc.). Dar daugiau nesutinkančių, kad šios grupės viešai skelbtų savo pažiūras – 
45 proc. (sutiko 22 proc.) ir rengtų viešas eisenas – 56 proc. (sutiko tik 17 proc.).

Galima pastebėti tam tikrus socialinius demografinius ypatumus pakantumo ir 
nepakantumo informacijos sklaidos požiūriu. Daugiau priešininkų, kad dvasinio to-
bulinimo grupės turėtų savo internetinį puslapį, yra tarp pagyvenusių (vyresnių nei 
70 m.) žmonių – 47 proc., o daugiausia pritariančių – tarp besimokančio jaunimo 
(46 proc.). Nepritaria galimybei turėti savo leidinius 49 proc. pagyvenusių žmonių, 
pritaria – 38 proc. besimokančio jaunimo. Ypač daug nesutinkančių, kad dvasinio 
tobulėjimo grupės viešai skleistų savo pažiūras, yra tarp pagyvenusių (57 proc.), ne-
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turinčių vidurinio išsilavinimo (54 proc.) respondentų, o sutinkančių su šia galimybe 
visose socialinėse demografinėse grupėse yra mažiau nei nesutinkančių. Visose gru-
pėse taip pat dominuoja viešų eisenų priešininkai. Ypač daug jų yra tarp pagyvenusių 
žmonių – net 68 proc.

Respondentų buvo klausiama, ar jie pritartų, kad dvasinio tobulinimo grupių na-
riai dirbtų tam tikrą darbą.

6 lentelė. Ar dvasinio savęs tobulinimo grupėms turėtų būti garantuotos teisės užsiimti šiomis
veiklomis? (proc.)

Teisė
Sutinku / 
visiškai 
sutinku

Nei taip, 
nei ne

Nesutinku / 
visiškai 

nesutinku
Teisė dirbti nekvalifikuotą darbą 61 19 20
Teisė užimti vadovaujančias pareigas versle 36 28 36
Teisė užimti vadovaujančias pareigas val-
stybiniame darbe, Seime 23 27 49

Teisė dirbti mokytojais 20 30 49

Daugiausia yra prieštaraujančių, kad dvasinio tobulinimo grupių atstovai dirbtų 
mokytojais – 49 proc. (sutinka 20 proc.) ir valstybės tarnyboje – 49 proc. (sutinka 
23 proc.). Žymiai geriau vertinamos šių grupių atstovų teisės dirbti vadovaujantį dar-
bą privačiame versle – 36 proc. sutinka ir 36 proc. nesutinka, taip pat nekvalifikuotą 
darbą – 61 proc. sutinka, 20 proc. nesutinka.

Daug žmonių prieštarautų teisei dvasinio savęs tobulinimo grupių nariams įsivai-
kinti beglobius vaikus.

28 pav. Ar dvasinio savęs tobulinimo grupių nariams turėtų būti garantuota teisė įsivaikinti
beglobius vaikus? (proc.)
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49 proc. respondentų nesutinka suteikti teisės savęs tobulinimo grupių atstovams 
įsivaikinti beglobius vaikus. Daugiau nesutinkančių yra tarp pagyvenusių (57 proc.), 
kaimo gyventojų (60 proc.). Tokią teisę dažniau sutinka suteikti besimokantis jauni-
mas (42 proc.), aukštesnių pajamų grupės respondentai (33 proc.).

 

29 pav. Sutinkančių suteikti įvairias teises dvasinio savęs tobulinimo grupėms dalis (proc.)
Vidurkis: 29 proc.

Tik dėl vienos teisės – dirbti nekvalifikuotą darbą – sutinka daugiau nei pusė 
apklaustųjų (61 proc.), o daugumai teisių (turėti savo puslapius internete, turėti savo 
leidinius, įsivaikinti beglobius vaikus, užimti svarbias pareigas valstybės tarnyboje, 
būti Seimo nariais, viešai skelbti savo pažiūras, dirbti mokytojais, rengti viešas ei-
senas ir dalyti savo literatūrą viešose vietose) dvasinio savęs tobulinimo grupėms 
tolerantiškų respondentų yra mažiau nei trečdalis.
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30 pav. Nesutinkančių suteikti įvairias teises dvasinio savęs tobulinimo grupėms dalis (proc.)
Vidurkis: 42 proc.

Daugiausia priešininkų suteikti dvasinio savęs tobulinimo grupėms šias teises: 
rengti viešas eisenas – 56 proc., dirbti mokytojais – 49 proc., dirbti valstybinėje tar-
nyboje – 49 proc., įsivaikinti beglobius vaikus – 49 proc., viešai skelbti savo pažiū-
ras – 45 proc. 
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Palyginsime 2007 m. ir 2014 m. rezultatus.

7 lentelė. Sutinkančių suteikti įvairias teises dvasinio savęs tobulinimo grupėms dalis 
2007 m. ir 2014 m. (proc.)

Teisės 2007 m. 2014 m.
Teisė dirbti nekvalifikuotą darbą 84 61
Teisė užimti vadovaujančias pareigas privačiame versle 63 36
Teisė turėti savo leidinius (t. p. ir viešosiose bibliotekose) 50 28
Teisė turėti savo puslapius internete 46 28
Teisė įsivaikinti beglobius vaikus 44 23
Teisė viešai skelbti savo pažiūras (per spaudą, radiją, TV) 37 22
Teisė dirbti mokytojais 34 20
Teisė užimti svarbias pareigas valstybės tarnyboje, būti 
Seimo nariais 34 23

Teisė rengti viešas eisenas ir dalyti savo literatūrą viešose 
vietose 27 17

Palyginti su 2007 m., šiais metais žymiai mažiau sutinkančiųjų suteikti įvairias 
teises dvasinio savęs tobulinimo grupėms. Atitinkamai padidėjo nesutinkančiųjų 
dalis, pavyzdžiui, prieš viešas eisenas anksčiau pasisakė 49 proc. gyventojų, dabar – 
56 proc., prieš teisę laisvai reikšti savo pažiūras anksčiau pasisakė 33 proc., dabar – 
45 proc., prieš teisę turėti savo internetinį puslapį anksčiau pasisakė 27 proc., dabar – 
37 proc.
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2.6. Požiūris į gamtos jėgų garbintojų
(okulto grupių, raganų,
Anastasijos pasekėjų ir kt.) teises 
Gana negatyviai vertintos teisės gamtos jėgų garbintojams skleisti informaciją 

apie save.

8 lentelė. Ar gamtos jėgų garbintojams turėtų būti garantuotos šios teisės skleisti  informaciją apie
save? (proc.)

Teisė
Sutinku / 
visiškai 
sutinku

Nei taip,
nei ne

Nesutinku / 
visiškai 

nesutinku
Teisė turėti savo puslapius internete 22 26 51
Teisė turėti savo leidinius 22 27 50
Teisė viešai skelbti savo pažiūras 17 26 56
Teisė rengti viešas eisenas, dalyti literatūrą 12 22 65

Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų yra prieš, kad gamtos jėgų garbintojai 
turėtų teisę skleisti informaciją apie save. Ypač negatyvus požiūris į viešas eisenas 
(65 proc. prieš ir tik 12 proc. už).

Prieš galimybes skleisti apie save informaciją per internetą dažniau pasisa-
ko pagyvenę (61 proc.) žmonės, dažniau pritaria šiai teisei besimokantis jaunimas 
(36 proc.), nors ir čia daugiau priešininkų nei šalininkų. Pagyvenę žmonės taip pat 
dažniau pasisako prieš teisę turėti savo leidinius (64 proc.).

9 lentelė. Ar gamtos jėgų garbintojams turėtų būti garantuotos šios teisės? (proc.)

Teisė
Sutinku / 
visiškai 
sutinku

Nei taip, 
nei ne

Nesutinku / 
visiškai 

nesutinku
Teisė dirbti nekvalifikuotą darbą 59 19 21
Teisė užimti vadovaujančias pareigas versle 29 27 43
Teisė užimti vadovaujančias pareigas valsty-
biniame darbe, Seime 18 22 60
Teisė dirbti mokytojais 15 22 63
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Didelė dalis gyventojų prieštarauja, kad gamtos jėgų garbintojai dirbtų mokyto-
jais, užimtų vadovaujančias pareigas versle. Išimtis – nekvalifikuotas darbas.

31 pav. Ar gamtos jėgų garbintojams turėtų būti garantuota teisė įsivaikinti beglobius vaikus? (proc.)

Dauguma Lietuvos gyventojų yra prieš, kad gamtos jėgų garbintojai turėtų teisę 
įsivaikinti beglobius vaikus.

 

32 pav. Sutinkančių suteikti įvairias teises gamtos jėgų garbintojams dalis (proc.)
Vidurkis: 23 proc.

Daugumos nuomone, gamtos jėgų garbintojams gali būti garantuotos tik nekvali-
fikuoto darbo teisės. Dėl kitų teisių dominuoja neigiamos nuostatos.
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33 pav. Nesutinkančių suteikti įvairias teises gamtos jėgų garbintojams dalis (proc.)
Vidurkis: 52 proc.
 
Ypač daug žmonių yra prieš, kad gamtos jėgų garbintojai rengtų viešas eisenas, 

dirbtų mokytojais, įsivaikintų beglobius vaikus, būtų Seimo nariais.

10 lentelė. Sutinkančių suteikti įvairias teises gamtos jėgų garbintojams dalis 2007 m. ir 2014 m. (proc.)

Teisės 2007 m. 2014 m.
Teisė dirbti nekvalifikuotą darbą 82 59
Teisė užimti vadovaujančias pareigas privačiame versle 54 29
Teisė turėti savo leidinius (t. p. ir viešosiose bibliotekose) 35 22
Teisė turėti savo puslapius internete 29 22
Teisė įsivaikinti beglobius vaikus 28 17
Teisė viešai skelbti savo pažiūras (per spaudą, radiją, TV) 26 17
Teisė užimti svarbias pareigas valstybės tarnyboje, būti 
Seimo nariais 20 18

Teisė rengti viešas eisenas ir dalyti savo literatūrą viešose 
vietose 19 12

Teisė dirbti mokytojais 18 15
 
Palyginti su 2007 m., sumažėjo pritariančiųjų, kad gamtos jėgų garbintojams būtų 

garantuotos įvairios teisės.
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2.7. Požiūris į krikščioniškos kilmės grupių
(Jehovos liudytojų, mormonų, munistų ir kt.)
teises 
Požiūris į krikščioniškos kilmės grupes (Jehovos liudytojus ir kt.) nėra palankus, 

nepalankiai žiūrima ir į galimybę jiems platinti informaciją apie save.

11 lentelė. Ar krikščioniškos kilmės grupėms turėtų būti garantuotos šios teisės skleisti
informaciją apie save? (proc.)

Teisė
Sutinku / 
visiškai 
sutinku

Nei taip,
nei ne

Nesutinku / 
visiškai 

nesutinku
Teisė turėti savo puslapius internete 22 29 48
Teisė turėti savo leidinius 22 30 47
Teisė viešai skelbti savo pažiūras 16 29 53
Teisė rengti viešas eisenas, dalyti 
literatūrą 13 22 64

Apie pusė gyventojų (48–53 proc.) yra prieš krikščioniškos kilmės grupių teisę tu-
rėti savo puslapius internete, teisę turėti savo leidinius, teisę viešai skelbti savo pažiūras. 
Skeptiškiausiai vertinama teisė rengti viešas eisenas (64 proc. prieš ir 13 proc. už).

Prieš teisę turėti internetinius puslapius labiau pasisako pagyvenę žmonės 
(55 proc.), o už šią teisę – besimokantis jaunimas.

12 lentelė. Ar krikščioniškos kilmės grupėms turėtų būti garantuotos šios teisės? (proc.)

Teisė
Sutinku / 
visiškai 
sutinku

Nei taip,
nei ne

Nesutinku / 
visiškai 

nesutinku
Teisė dirbti nekvalifikuotą darbą 59 18 22
Teisė užimti vadovaujančias pareigas 
versle 31 24 44
Teisė užimti vadovaujančias pareigas 
valstybiniame darbe, Seime 17 21 61
Teisė dirbti mokytojais 14 22 63
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Nedaug sutinkančių su tuo, kad Jehovos liudytojams ir jiems artimiems judėji-
mams būtų suteikta teisė užimti svarbias pareigas versle, valstybės sektoriuje, dirbti 
mokytojais.

34 pav. Ar krikščioniškos kilmės grupėms turėtų būti garantuota teisė įsivaikinti beglobius vaikus? (proc.)

Tik nedaugelis (17 proc.) sutinka, kad krikščioniškos kilmės religinės grupės 
(Jehovos liudytojai ir pan.) turėtų galimybę įsivaikinti beglobius vaikus, dauguma 
(61 proc.) yra prieš tokią galimybę.

35 pav. Sutinkančių suteikti įvairias teises krikščioniškos kilmės grupėms dalis (proc.)
Vidurkis: 23 proc.
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36 pav. Nesutinkančių suteikti įvairias teises krikščioniškos kilmės grupėms dalis (proc.)
Vidurkis: 51 proc.

Dėl daugumos teisių krikščioniškos kilmės judėjimams Lietuvos gyventojai yra 
nusiteikę skeptiškai. Išimtis – teisė dirbti nekvalifikuotą darbą.

13 lentelė. Sutinkančių suteikti įvairias teises krikščioniškos kilmės grupėms dalis
2007 m. ir 2014 m. (proc.)

Teisės 2007 m. 2014 m.
Teisė dirbti nekvalifikuotą darbą 82 59
Teisė užimti vadovaujančias pareigas privačiame versle 54 31
Teisė turėti savo leidinius (t. p. ir viešosiose bibliotekose) 33 22
Teisė turėti savo puslapius internete 29 22
Teisė įsivaikinti beglobius vaikus 28 17
Teisė viešai skelbti savo pažiūras (per spaudą, radiją, TV) 24 16
Teisė užimti svarbias pareigas valstybės tarnyboje, būti Seimo 
nariais 21 17

Teisė rengti viešas eisenas ir dalyti savo literatūrą viešose 
vietose 18 13

Teisė dirbti mokytojais 17 14

Palyginti su 2007 m., gyventojai leistų suteikti krikščioniškos kilmės grupėms mažiau 
teisių. Pavyzdžiui, 2014 m. duomenimis, 16 proc. respondentų sutinka su teise krikščio-
niškos kilmės grupėms viešai skelbti savo pažiūras (2007 m. tokių buvo 24 proc.).



RELIGINIŲ MAŽUMŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMAS LIETUVOJE:  PROBLEMOS IR REKOMENDACIJOS

- 102 -

2.8. Požiūris į musulmonų
(sunitų, šiitų, vahabitų ir kt.) teises
Tai tradicinė, pasaulinė religija, tačiau požiūris į ją dėl tam tikrų su pasaulio poli-

tiniu gyvenimu susietų įvykių nėra palankus.

14 lentelė. Ar musulmonams turėtų būti garantuotos šios teisės skleisti informaciją apie save? (proc.)

Teisė
Sutinku / 
visiškai 
sutinku

Nei taip, 
nei ne

Nesutinku / 
visiškai 

nesutinku
Teisė turėti savo puslapius internete 24 30 45
Teisė turėti savo leidinius 24 31 45
Teisė viešai skelbti savo pažiūras 19 29 51
Teisė rengti viešas eisenas, dalyti literatūrą 13 25 61

Dėl visų aptariamų informacijos sklaidos būdų Lietuvos gyventojų požiūris yra 
neigiamas. Ypač daug nepalankių vertinimų dėl galimybės musulmonams rengti vie-
šas eisenas ir dalyti literatūrą (61 proc. prieš ir 13 proc. už).

Dėl galimybės musulmonams turėti internetinį puslapį tolerantiškesni yra speci-
alistai (35 proc. už ir 35 proc. prieš). 

15 lentelė. Ar musulmonams turėtų būti garantuotos šios teisės? (proc.)

Teisė
Sutinku / 
visiškai 
sutinku

Nei taip, 
nei ne

Nesutinku / 
visiškai 

nesutinku
Teisė dirbti nekvalifikuotą darbą 58 18 23
Teisė užimti vadovaujančias pareigas versle 33 26 41
Teisė užimti vadovaujančias pareigas valsty-
biniame darbe, Seime 17 24 58
Teisė dirbti mokytojais 17 27 56

Gyventojai nenorėtų, kad musulmonai dirbtų mokytojais, užimtų vadovaujančias 
pareigas valstybiniame darbe. Daugiau yra ir prieštaraujančių, kad musulmonai pri-
vačiame versle užimtų vadovaujančias pareigas.
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37 pav. Ar musulmonams turėtų būti garantuota teisė įsivaikinti beglobius vaikus? (proc.)

Dauguma yra prieš, kad musulmonams būtų garantuota teisė įsivaikinti beglo-
bius vaikus (58 proc.).

38 pav. Sutinkančių suteikti įvairias teises musulmonams dalis (proc.)
Vidurkis: 25 proc.
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39 pav. Nesutinkančių suteikti įvairias teises musulmonams dalis (proc.)
Vidurkis: 49 proc.

16 lentelė. Sutinkančių suteikti įvairias teises musulmonams dalis 2007 m. ir 2014 m. (proc.)

Teisės 2007 m. 2014 m.
Teisė dirbti nekvalifikuotą darbą 82 58
Teisė užimti vadovaujančias pareigas privačiame versle 52 33
Teisė turėti savo leidinius (t. p. ir viešosiose bibliotekose) 36 24
Teisė turėti savo puslapius internete 30 24
Teisė įsivaikinti beglobius vaikus 27 19
Teisė viešai skelbti savo pažiūras (per spaudą, radiją, TV) 25 19
Teisė rengti viešas eisenas ir dalyti savo literatūrą viešose 
vietose 17 13

Teisė dirbti mokytojais 17 17
Teisė užimti svarbias pareigas valstybės tarnyboje, būti 
Seimo nariais 17 17

Nuo 2007 m. sumažėjo sutinkančiųjų musulmonams suteikti įvairias teises. Nuo-
monė nepakito tik dėl tų teisių, kurių palaikymas ir taip buvo mažas – teisės dirbti 
mokytojais, teisės užimti svarbias pareigas valstybės tarnyboje.
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2.9. Požiūris į naujųjų krikščionių
(„Naujosios kartos“, sekmininkų,
„Tikėjimo žodžio“) teises
Naujųjų krikščionių atžvilgiu Lietuvos gyventojų nuomonė nėra palanki.

17 lentelė. Ar naujiesiems krikščionims turėtų būti garantuotos šios teisės skleisti informaciją
apie save? (proc.)

Teisė
Sutinku / 
visiškai 
sutinku

Nei taip, 
nei ne

Nesutinku / 
visiškai 

nesutinku
Teisė turėti savo puslapius internete 24 32 43
Teisė turėti savo leidinius 24 31 44
Teisė viešai skelbti savo pažiūras 19 30 51
Teisė rengti viešas eisenas, dalyti literatūrą 13 26 60

Dominuoja nuomonė, kad naujieji krikščionys neturėtų galimybės skleisti apie 
save informacijos. Ypač tas pasakytina dėl teisės rengti viešas eisenas (61 proc. prieš 
ir 13 proc. už).

18 lentelė. Ar naujiesiems krikščionims turėtų būti garantuotos šios teisės? (proc.)

Teisė
Sutinku / 
visiškai 
sutinku

Nei taip, 
nei ne

Nesutinku / 
visiškai 

nesutinku
Teisė dirbti nekvalifikuotą darbą 60 19 20
Teisė užimti vadovaujančias pareigas versle 32 27 39
Teisė užimti vadovaujančias pareigas valsty-
biniame darbe, Seime 19 24 56
Teisė dirbti mokytojais 17 25 57

Dauguma gyventojų nesutinka, kad naujiesiems krikščionims būtų suteikta teisė 
dirbti mokytojais ar užimti vadovaujančias pareigas valstybiniame darbe.
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40 pav. Ar naujiesiems krikščionims turėtų būti garantuota teisė įsivaikinti beglobius vaikus? (proc.)

Daugiau nei pusė (56 proc.) Lietuvos gyventojų yra prieš, kad naujiesiems krikš-
čionims būtų suteikta teisė įsivaikinti beglobius vaikus.

41 pav. Sutinkančių suteikti įvairias teises naujiesiems krikščionims dalis (proc.)
Vidurkis: 25 proc.
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42 pav. Nesutinkančių suteikti įvairias teises naujiesiems krikščionims dalis (proc.)
Vidurkis: 47 proc.

Naujiesiems krikščionims, kaip ir daugeliui kitų religinių mažumų, labiausiai ne-
norima suteikti teisių rengti viešas eisenas, dirbti mokytojais, įsivaikinti beglobius 
vaikus, užimti svarbias pareigas valstybės tarnyboje.

19 lentelė. Sutinkančių suteikti įvairias teises naujiesiems krikščionims dalis 2007 m. ir 2014 m. (proc.)

Teisės 2007 m. 2014 m.
Teisė dirbti nekvalifikuotą darbą 82 60
Teisė užimti vadovaujančias pareigas privačiame versle 56 32
Teisė turėti savo leidinius (t. p. ir viešosiose bibliotekose) 38 24
Teisė turėti savo puslapius internete 33 24
Teisė įsivaikinti beglobius vaikus 33 21
Teisė viešai skelbti savo pažiūras (per spaudą, radiją, TV) 27 19
Teisė užimti svarbias pareigas valstybės tarnyboje, būti 
Seimo nariais 24 19

Teisė rengti viešas eisenas ir dalyti savo literatūrą viešose vietose 20 13
Teisė dirbti mokytojais 20 17

Nuo 2007 m. sumažėjo respondentų, sutinkančių garantuoti įvairias teises nau-
jiesiems krikščionims.
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2.10. Požiūris į pagonių („Romuvos“,
neopagonių ir kt.) teises
Palyginti su daugeliu kitų netradicinių religinių grupių, Lietuvos gyventojų po-

žiūris į pagonis yra palankesnis.

20 lentelė. Ar pagonims turėtų būti garantuotos šios teisės skleisti informaciją apie save? (proc.)

Teisė
Sutinku / 
visiškai 
sutinku

Nei taip, 
nei ne

Nesutinku / 
visiškai 

nesutinku
Teisė turėti savo puslapius internete 39 31 30
Teisė turėti savo leidinius 37 31 31
Teisė viešai skelbti savo pažiūras 30 31 38
Teisė rengti viešas eisenas, dalyti literatūrą 23 28 47

Daugiau yra pritariančių negu nepritariančių, kad pagonys turi teisę turėti savo 
internetinį puslapį, turėti savo leidinius, tačiau matyti daugiau priešininkų kalbant 
apie teisę rengti viešas eisenas ar viešai skelbti savo pažiūras.

Galimybę pagonims turėti internetinį puslapį labiau remia specialistai, turintys 
aukštąjį išsilavinimą – 50 proc.

21 lentelė. Ar pagonims turėtų būti garantuotos šios teisės? (proc.)

Teisė
Sutinku / 
visiškai 
sutinku

Nei taip, 
nei ne

Nesutinku / 
visiškai 

nesutinku
Teisė dirbti nekvalifikuotą darbą 64 19 16
Teisė užimti vadovaujančias pareigas versle 42 29 29
Teisė užimti vadovaujančias pareigas valsty-
biniame darbe, Seime 31 27 41
Teisė dirbti mokytojais 32 27 40

Nors požiūris į pagonis žymiai palankesnis nei į kitas religines mažumas, tačiau 
yra daugiau nesutinkančių nei sutinkančių, kad pagonys galėtų dirbti mokytojais, 
užimti svarbias pareigas valstybės tarnyboje. Kita vertus, yra daugiau sutinkančių, 
kad jiems būtų suteikta teisė užimti vadovaujančias pareigas versle.
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46 pav. Ar pagonims turėtų būti garantuota teisė įsivaikinti beglobius vaikus? (proc.)

Nežymiai, bet daugiau respondentų (39 proc.) nesutinka, kad pagonims būtų leis-
ta įsivaikinti beglobius vaikus, sutinka – 33 proc.

47 pav. Sutinkančių suteikti įvairias teises pagonims dalis (proc.)
Vidurkis: 37 proc.
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48 pav. Nesutinkančių suteikti įvairias teises pagonims dalis (proc.)
Vidurkis: 35 proc.

Iš visų aptariamų teisių mažiausiai norima, kad pagonys rengtų viešas eisenas 
(prieš – 47 proc.).

22 lentelė. Sutinkančių suteikti įvairias teises pagonims dalis 2007 m. ir 2014 m. (proc.)

Teisės 2007 m. 2014 m.
Teisė dirbti nekvalifikuotą darbą 84 64
Teisė užimti vadovaujančias pareigas privačiame versle 64 42
Teisė turėti savo leidinius (t. p. ir viešosiose bibliotekose) 50 37
Teisė turėti savo puslapius internete 46 39
Teisė įsivaikinti beglobius vaikus 46 33
Teisė viešai skelbti savo pažiūras (per spaudą, radiją, TV) 40 30
Teisė užimti svarbias pareigas valstybės tarnyboje, būti 
Seimo nariais 37 31

Teisė dirbti mokytojais 36 32
Teisė rengti viešas eisenas ir dalyti savo literatūrą 
viešose vietose 27 23

Nuo 2007 m. sutinkančiųjų suteikti pagonims įvairias teises sumažėjo.
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2.11. Požiūris į Rytų kilmės religinių grupių
(budistų, Krišnos sąmonės garbintojų, Satja
Sai Babos pasekėjų ir kt.) teises 

Rytų kilmės religinių grupių atžvilgiu Lietuvos gyventojai yra gana skeptiški.

23 lentelė. Ar Rytų kilmės religinėms grupėms turėtų būti garantuotos šios teisės skleisti
informaciją apie save? (proc.)

Teisė
Sutinku / 
visiškai 
sutinku

Nei taip, 
nei ne

Nesutinku / 
visiškai 

nesutinku
Teisė turėti savo puslapius internete 23 31 45
Teisė turėti savo leidinius 24 31 44
Teisė viešai skelbti savo pažiūras 18 30 50
Teisė rengti viešas eisenas, dalyti literatūrą 14 26 58

Žymiai daugiau priešininkų, kad rytų kilmės religinėms grupėms būtų garantuota 
teisė skleisti informaciją apie save. Daugiausia prieštaraujama dėl teisės rengti viešas 
eisenas atžvilgiu (58 proc. prieš ir 14 proc. už).

Už teisę turėti internetinį puslapį labiau pasisako besimokantis jaunimas 
(38 proc. už ir 33 proc. prieš).

24 lentelė. Ar Rytų kilmės religinėms grupėms turėtų būti garantuotos šios teisės? (proc.)

Teisė
Sutinku / 
visiškai 
sutinku

Nei taip, 
nei ne

Nesutinku / 
visiškai 

nesutinku
Teisė dirbti nekvalifikuotą darbą 60 18 21
Teisė užimti vadovaujančias pareigas versle 32 27 41
Teisė užimti vadovaujančias pareigas valsty-
biniame darbe, Seime 18 25 56

Teisė dirbti mokytojais 17 26 56

Dauguma apklaustųjų nenorėtų, kad Rytų kilmės religinėms grupėms būtų ga-
rantuota teisė dirbti mokytojais, užimti vadovaujančias pareigas Seime.
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49 pav. Ar Rytų kilmės religinėms grupėms turėtų būti garantuota teisė įsivaikinti beglobius vaikus? (proc.)

Respondentai gana griežtai atmetė galimybę, kad Rytų kilmės religinių gru-
pių atstovams būtų suteikta teisė įsivaikinti beglobius vaikus (20 proc. už ir 
53 proc. prieš).

50 pav. Sutinkančių suteikti įvairias teises Rytų kilmės religinėms grupėms dalis (proc.)
Vidurkis: 25 proc.
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51 pav. Nesutinkančių suteikti įvairias teises Rytų kilmės religinėms grupėms dalis ( proc.)
Vidurkis: 47 proc.

Rytų kilmės religinių grupių atstovams pripažįstama tik teisė dirbti nekvalifikuo-
tą darbą (daugiau nei pusė respondentų).

25 lentelė. Sutinkančių suteikti įvairias teises Rytų kilmės religinėms grupėms dalis 
2007 m. ir 2014 m. (proc.)

Teisės 2007 m. 2014 m.
Teisė dirbti nekvalifikuotą darbą 82 60
Teisė užimti vadovaujančias pareigas privačiame versle 55 32
Teisė turėti savo leidinius (t. p. ir viešosiose bibliotekose) 39 24
Teisė turėti savo puslapius internete 35 23
Teisė įsivaikinti beglobius vaikus 33 20
Teisė viešai skelbti savo pažiūras (per spaudą, radiją, TV) 29 18
Teisė užimti svarbias pareigas valstybės tarnyboje, būti Seimo 
nariais 22 18

Teisė rengti viešas eisenas ir dalyti savo literatūrą viešose 
vietose 21 14

Teisė dirbti mokytojais 21 17

Nuo 2007 m. tolerancija Rytų kilmės religinėms grupėms sumažėjo.
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2.12. Požiūris į satanistų teises 
Satanistų atžvilgiu Lietuvos gyventojų nuomonė ypač negatyvi.

26 lentelė. Ar satanistams turėtų būti garantuotos šios teisės skleisti informaciją apie save? (proc.)

Teisė
Sutinku / 
visiškai 
sutinku

Nei taip, 
nei ne

Nesutinku / 
visiškai 

nesutinku
Teisė turėti savo puslapius internete 12 13 74
Teisė turėti savo leidinius 12 15 73
Teisė viešai skelbti savo pažiūras 8 13 77
Teisė rengti viešas eisenas, dalyti literatūrą 6 12 81

Tik nedidelė dalis (6–12 proc.) pritaria, kad satanistams būtų leidžiama skleisti 
informaciją apie save.

Dėl internetinio puslapio kiek tolerantiškesnis besimokantis jaunimas (20 proc.)

27 lentelė. Ar satanistams turėtų būti garantuotos šios teisės? (proc.)

Teisė
Sutinku / 
visiškai 
sutinku

Nei taip, 
nei ne

Nesutinku / 
visiškai 

nesutinku
Teisė dirbti nekvalifikuotą darbą 48 14 37
Teisė užimti vadovaujančias pareigas versle 17 17 65
Teisė užimti vadovaujančias pareigas val-
stybiniame darbe, Seime 7 13 79
Teisė dirbti mokytojais 6 12 82

Ypač nepalankiai Lietuvos gyventojai žiūri į satanistų teisę dirbti mokytojais, 
užimti vadovaujančias pareigas valstybiniame darbe (prieš šias teises pasisakė atitin-
kamai 82 proc. ir 79 proc. respondentų). 
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52 pav. Ar satanistams turėtų būti garantuota teisė įsivaikinti beglobius vaikus? (proc.)

Absoliuti dauguma gyventojų nesutiktų, kad satanistams būtų suteikta teisė įsi-
vaikinti beglobius vaikus.

53 pav. Sutinkančių suteikti įvairias teises satanistams dalis (proc.)
Vidurkis: 14 proc.
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54 pav. Nesutinkančių suteikti įvairias teises satanistams dalis (proc.)
Vidurkis: 72 proc.

Dauguma gyventojų yra prieš satanistų teisę skleisti informaciją apie save, taip 
pat dirbti įvairius darbus (išskyrus nekvalifikuotą darbą).

28 lentelė. Sutinkančių suteikti įvairias teises satanistams dalis 2007 m. ir 2014 m. (proc.)

Teisės 2007 m. 2014 m.
Teisė dirbti nekvalifikuotą darbą 76 48
Teisė užimti vadovaujančias pareigas privačiame versle 39 17
Teisė turėti savo leidinius (t. p. ir viešosiose bibliotekose) 17 12
Teisė turėti savo puslapius internete 12 12
Teisė viešai skelbti savo pažiūras (per spaudą, radiją, TV) 11 8
Teisė įsivaikinti beglobius vaikus 9 6
Teisė užimti svarbias pareigas valstybės tarnyboje, būti Seimo 
nariais 8 7
Teisė rengti viešas eisenas ir dalyti savo literatūrą viešose 
vietose 7 6
Teisė dirbti mokytojais 6 6

Nuo 2007 m. požiūris į satanistų teises liko labai kritiškas ir nepakitęs (rengti 
viešas eisenas, dirbti mokytojais, turėti savo puslapius internete) arba sumažėjo (net 
dirbti nekvalifikuotą darbą).
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2.13. Požiūris į tradicinių krikščionių (Romos
katalikų, stačiatikių, liuteronų ir kt.) teises 
Dauguma Lietuvos gyventojų yra palankiai nusiteikusi tradicinių krikščionių at-

žvilgiu.

29 lentelė. Ar tradiciniams krikščionims turėtų būti garantuotos šios teisės skleisti
informaciją apie save? (proc.)

Teisė
Sutinku / 
visiškai 
sutinku

Nei taip, 
nei ne

Nesutinku / 
visiškai 

nesutinku
Teisė turėti savo puslapius internete 76 14 9
Teisė turėti savo leidinius 77 14 8
Teisė viešai skelbti savo pažiūras 72 16 10
Teisė rengti viešas eisenas, dalyti literatūrą 63 16 20

Nesutinkančių garantuoti tradiciniams krikščionims teisę skleisti informaciją apie 
save yra nedaug visose socialinėse demografinėse grupėse. Kiek daugiau (20 proc.) 
yra nesutinkančių, kad tradiciniai krikščionys rengtų viešas eisenas.

30 lentelė. Ar tradiciniams krikščionims turėtų būti garantuotos šios teisės? (proc.)

Teisė
Sutinku / 
visiškai 
sutinku

Nei taip, 
nei ne

Nesutinku / 
visiškai 

nesutinku
Teisė dirbti nekvalifikuotą darbą 82 10 6
Teisė užimti vadovaujančias pareigas versle 77 12 10
Teisė dirbti mokytojais 77 11 11
Teisė užimti vadovaujančias pareigas valsty-
biniame darbe, Seime 75 11 14

Dėl visų profesijų ar užsiėmimų tradiciniams krikščionims pripažįstamos teisių 
garantijos.
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55 pav. Ar tradiciniams krikščionims turėtų būti garantuota teisė įsivaikinti beglobius vaikus? (proc.)

Dauguma Lietuvos gyventojų pasisako už tradicinių krikščionių teisę įsivaikinti 
beglobius vaikus. 

56 pav. Sutinkančių suteikti įvairias teises tradiciniams krikščionims dalis (proc.)
Vidurkis: 75 proc.
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57 pav. Nesutinkančių suteikti įvairias teises tradiciniams krikščionims dalis (proc.)
Vidurkis: 11 proc.

Kiek daugiau (20 proc.) respondentų nesutinka tik dėl teisės rengti viešas eisenas. 
Dėl visų kitų teisių dominuoja pozityvus požiūris į garantijas.

31 lentelė. Sutinkančių suteikti įvairias teises tradiciniams krikščionims dalis 2007 m. ir 2014 m. (proc.)

Teisės 2007 m. 2014 m.
Teisė dirbti nekvalifikuotą darbą 91 82
Teisė užimti vadovaujančias pareigas privačiame versle 89 77
Teisė įsivaikinti beglobius vaikus 88 78
Teisė dirbti mokytojais 88 77
Teisė turėti savo leidinius (t. p. ir viešosiose bibliotekose) 86 77
Teisė turėti savo puslapius internete 86 76
Teisė viešai skelbti savo pažiūras (per spaudą, radiją, TV) 83 72
Teisė užimti svarbias pareigas valstybės tarnyboje, būti Seimo 
nariais 82 75

Teisė rengti viešas eisenas ir dalyti savo literatūrą viešose 
vietose 63 63

Nuo 2007 m. požiūris į teisių garantijas mažai tepakito (nors, kaip ir daugelio kitų 
religinių grupių, šiek tiek sumažėjo).
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Gintarė Markauskaitė

3 DALIS.
RELIGINIŲ MAŽUMŲ
VAIZDAVIMAS
LIETUVOS
ŽINIASKLAIDOJE 

Lietuvos visuomenėje religinės įvairovės tema tampa itin aktualiu tyrimų ir dis-
kusijų objektu. Nors šiandien Lietuvoje dominuoja Lietuvos katalikų bažnyčia, kuriai 
save priskiria 77,3 proc. gyventojų ir kurią remia stiprios politinės jėgos, visuomenė 
nėra vienalytė religiniu atžvilgiu. 2001 m. surašymo duomenimis, gyventojai priklau-
sė 28, o 2011 m. – 59 religinėms bendruomenėms5. Todėl kiekviena religinė ben-
druomenė turėtų nepatirti diskriminacijos dėl savo sociokultūrinių charakteristikų. 

Tačiau 2007 m. atliktas Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro (NRTIC) ir Vi-
suomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro Vilmorus tyrimas parodė, kad apie 80 proc. 
Lietuvos gyventojų būdingos neigiamos nuostatos įvairių religinių bei pasaulėžiūros 
grupių, ypač naujųjų religinių judėjimų, atžvilgiu (Sprindžiūnas et al. 2007). Tai rodo 
Lietuvos visuomenėje egzistuojant diskriminacinį požiūrį į įvairias religines mažu-
mas, naująsias religijas. Tad kyla įvairių klausimų apie veiksnius, kurie skatina / pa-
laiko diskriminacinį individų mąstymą bei neigiamas nuostatas apie įvairias netradi-
cines religines bendruomenes. 

Kaip vieną tokių veiksnių galime įvardyti žiniasklaidos įtaką. Žiniasklaida api-
būdinama kaip stipri socialinė institucija, turinti galią formuoti viešąją visuomenės 

5  Lietuvos statistikos departamentas. (2011). Lietuvos gyventojų surašymo rezultatai. Prieiga per internetą:
   http://web.stat.gov.lt/lt/catalog/list/?cat_y=1&cat_id=3&id=2131. Žiūrėta 2013-12-15.
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nuomonę bei visuomenės individų požiūrį į įvairius reiškinius, procesus. Žiniasklai-
dos priemonių artikuliuojami religinės tematikos tekstai ir vaizdiniai daro įtaką indi-
vidų įvairių religinių bendruomenių bei judėjimų suvokimui ir vertinimui. Teigiama, 
kad dauguma žiniasklaidos reprezentacijų apie vienas ar kitas religines bendruome-
nes, ypač naująsias religijas, stereotipizuojančiai pristato šias religijas ir bendruome-
nes, kuria stigmas ir skatina neigimas nuostatas bei netolerantišką požiūrį. 

Šį teiginį pagrindžia jau atlikti tyrimai. Rūta Žiliukaitė, tyrinėjusi netradicinių 
religinių bendruomenių reprezentavimą spaudoje 1998–2000 m. („Žiniasklaida ir 
netradicinės religinės bendruomenės bei bendrijos Lietuvoje“ 2001), teigė, jog re-
liginės mažumos dažniausiai vaizduotos neigiamai; ekspertų nuomonė kaip infor-
macijos šaltinis buvo nedažnas; dažniausias šaltinis – pačių netradicinių religinių 
bendruomenių atstovai; daugelyje straipsnių vartota neigiamą konotaciją turinti 
sektos sąvoka; dažniausiai buvo rašoma apie „smegenų plovimą“, lyderių autorita-
rizmą, narių išnaudojimą, neigiamą poveikį psichinei ir fizinei sveikatai, viešosios 
tvarkos ir moralės pažeidimus, šeimų griovimą; itin mažai publikacijų pasakojo 
apie socialinę ir kultūrinę bendruomenių veiklą. Gintarės Markauskaitės tyrimo 
„Religinės įvairovės reprezentacija Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje“ (2013) re-
zultatai parodė, jog tirtuose internetiniuose naujienų portaluose (Delfi.lt ir Lrytas.
lt 2008–2012 m. laikotarpiu) daugiau nei 65 proc. visų tiriamų publikacijų buvo 
susijusios su Romos katalikų tikėjimu. Likę 35 proc. – su kitomis tradicinėmis re-
liginėmis bendruomenėmis, religinėmis mažumomis bei naujaisiais religiniais 
judėjimais. Romos katalikų tikėjimas vaizduotas labiau teigiamai. Katalikiškos 
šventės buvo reprezentuojamos kaip visuomenės tradicija ir vertybė, tik ši religi-
nė bendruomenė publikavo evangelinio turinio tekstus. Naujieji religiniai judėji-
mai ir įvairios dvasinės grupės reprezentuotos labiau neigiamai. Apie juos kalbėta 
dažniausiai neigiamų įvykių ir skandalų kontekste, vartoti įvairūs stereotipiniai, 
realybės neatitinkantys pasakymai, sensacingos, neigiamos retorikos antraštės, ne-
tikslinga ir iškraipyta informacija.

Taigi matome, jog svarbu atlikti tyrimą, kokias reprezentacijas apie religines ma-
žumas, t. y. tas religines bendruomenes, kurios daugiausiai patiria diskriminaciją, 
pateikia populiariausios Lietuvos žiniasklaidos priemonės. Todėl šio tyrimo tikslas – 
išanalizuoti religinių mažumų vaizdavimo ypatumus Lietuvos žiniasklaidoje.

Analizei pasirinktas populiariausias Lietuvos dienraštis „Lietuvos rytas“, leidžia-
mas nuo 1990 m. Pagal „TNS Gallup“ 2013 m. pavasario Lietuvos dienraščių skaito-
mumo tyrimą, „Lietuvos rytas“ užima pirmąją vietą6. Šiai analizei taip pat pasirinktas 
vienas iš ilgiausiai veikiančių (nuo 1999 m.) internetinių naujienų portalų Lietuvo-

6 Lietuvos dienraščių skaitomumo statistika (2013 ). Prieiga per internetą:
  http://www.tns.lt/lt/news/tns-lt-populiariausiu-2013-mpavasario-periodo-leidiniu-penketukai/.
  Žiūrėta 2013-06-25.
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je „Delfi.lt“, nes, „TNS Gallup“ 2013 m. birželio mėn. duomenimis, „Delfi.lt“ yra 
populiariausias internetinis naujienų portalas Lietuvoje7. 

Tyrimo populiacija, atliekant kiekybinę ir kokybinę turinio analizę, – 2000–
2012 m. laikotarpiu pasirodę straipsniai, kuriuose minimos naujosios religijos ir 
kurie publikuoti dienraštyje „Lietuvos rytas“ bei internetiniame naujienų portale 
„Delfi.lt“.

Tyrimo objektas – naujųjų religijų vaizdavimo tendencijos Lietuvos žiniasklaido-
je. Publikacijos rinktos naudojant šiuos reikšminius žodžius: religija, naujoji religija, 
naujosios religijos, netradicinė religija, netradicinės religijos, naujieji religiniai ju-
dėjimai, naujasis religinis judėjimas, kultas, kultai, sektos, sekta, religinė bendruo-
menė, bažnyčia, religija ir įvairovė, religinė įvairovė, guru, dvasinis lyderis, kunigas, 
pastorius, dvasingumas, destruktyvus judėjimas, Jehovos liudytojai, Tikėjimo žodis, 
baptistai, baptistas, Krišnos sąmonės organizacija, mormonas, mormonai, scientolo-
gija, scientologas.

Šiam tyrimui buvo taikomi kiekybinės ir kokybinės turinio (angl. content) ana-
lizės metodai. Sukurta analitinių kategorijų anketa: internetinis naujienų portalas / 
laikraštis; rubrikos pavadinimas; publikacijos antraštė; straipsnio pasirodymo data; 
straipsnio autorius; religinės bendruomenės pavadinimas; antraštės vertinimo pobū-
dis; iliustracijų apibūdinimas; pranešimo pobūdis; straipsnio žanras; temos lokaliza-
cija; pagrindinė pranešimo tema; informacijos šaltiniai; situacijos vertinimo pobūdis; 
turinio aprašymas; informacijos kilmė.

Ištyrus minėtuose žiniasklaidos kanaluose pasirodžiusias publikacijas paaiškėjo, 
jog 2000–2012 m. laikotarpiu „Lietuvos ryte“ bei „Delfi.lt“ pasirodė 335 publikacijos 
naujųjų religijų tema: „Lietuvos ryte“ – 91, „Delfi.lt“ – 244.

7  Lietuvos naujienų portalų savaitės lankomumo statistika (2013). Prieiga per: http://www.tns.lt/lt/ 
     ziniasklaidos-tyrimai-internetotyrimas-tns-metrix-duomenys-lietuvos-naujienu-portalu-savaites-lan 
     komumo-statistika. Žiūrėta 2013-06-25.
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Tyrimo „Religinių mažumų vaizdavimas
Lietuvos žiniasklaidoje“ duomenų analizė
ir interpretacija
Šiame darbe pristatoma 2000–2012 m. dienraščio „Lietuvos rytas“ bei interneti-

nio naujienų portalo „Delfi.lt“ straipsnių, susijusių su religinėmis mažumomis, ana-
lizės rezultatai.

 58 pav. pavaizduotas publikacijų pasiskirstymas pagal metus ir žiniasklaidos 
priemonę. Matome, jog daugiausiai straipsnių naujųjų religijų tema „Delfi.lt“ pasi-
rodė 2012 m., o dienraštyje „Lietuvos rytas“ – 2000 m. Tačiau straipsnių pasirodymo 
nuoseklumo tiek vienoje, tiek kitoje žiniasklaidos priemonėje išskirti negalima.

58 pav. Publikacijų skaičius pagal metus ir žiniasklaidos priemonę

Dažniausiai naujųjų religijų tematika internetiniame portale „Delfi.lt“ rašė Inga 
Saukienė, Ieva Urbonaitė ir Mindaugas Jackevičius. Net 184 straipsniai paskelb-
ti rubrikoje „Delfi naujienos“. Dienraštyje „Lietuvos rytas“ daugiausia publikacijų 
(28 straipsniai) naujųjų religijų tema išspausdinta rubrikoje „Aktualijos“. Šiomis te-
momis daugiausiai rašė žurnalistai Arūnas Dumalakas ir Rita Stankevičiūtė.

59–60 pav. pateiktas publikacijų išsidėstymas pagal pirminės žiniasklaidos orga-
nizacijos pobūdį. „Delfi.lt“ internetiniame portale daugiausia analizuojamų straips-
nių sukūrė internetinio portalo žurnalistai (44 proc.) ar buvo publikuoti remiantis 
naujienų agentūrų informacija (36 proc.). Net 84 proc. analizuojamų „Lietuvos 
ryto“ straipsnių sukurti dienraščio žurnalistų. Verta paminėti, jog 62 proc. abiejų ži-
niasklaidos priemonių publikacijų neturi nurodyto autorius. Tai kelia informacijos 
objektyvumo klausimą. 

Kalbant apie temos lokalizaciją reikėtų pasakyti, jog 54 proc. analizuojamų 
straipsnių pristato užsienio šalių naujienas ir problemas, 46 proc. informuoja apie 
Lietuvos kontekstą.
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59–60 pav. Publikacijų skaičius procentais pagal pirminės žiniasklaidos organizacijos pobūdį

Taip pat svarbu aptarti analizuojamų publikacijų žanrą ir pobūdį. Tyrimo rezul-
tatai parodė, jog 69 proc. publikacijų priskiriama straipsnio žanrui, 25 proc. – trum-
posioms informacinėms žinutėms, po 3 proc. – interviu bei komentaro žanro publi-
kacijoms (žr. 61 pav.). 

61 pav. Publikacijų skaičius procentais pagal straipsnio žanrą

Remiantis gautais duomenimis, galima teigti, jog 73 proc. visų analizuojamų 
publikacijų yra informacinio pobūdžio (62 pav.). Analitiniame straipsnyje proble-
ma pateikiama objektyviai, remiamasi ekspertų, atstovų, atstovaujančių skirtingoms 
konflikto šalims, nuomonėmis. Šio pobūdžio publikacijų itin mažai – 13 proc. Me-
ninių, pramoginių straipsnių, kuriuose paliečiamos kultūros, kelionių, įžymybių gy-
venimo temos, rasta 11 proc. Skaitytojų laiškams paprastai trūksta objektyvumo, jų 
rasta tik 3 proc. Apibendrinus – dažniausiai apie naująsias religijas rašoma trumpuo-
se straipsniuose, kurie kalba apie tam tikrą sensacingą įvykį.
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62 pav. Publikacijų skaičius procentais pagal pranešimo pobūdį

63 pav. pavaizduotas publikacijų pasiskirstymas pagal pranešimo temą. Mato-
me, jog daugiausia publikacijų (44 proc.) pristatė įvairius neigiamus, skandalingus, 
su naujosiomis religijomis susijusius įvykius. 25 proc. straipsnių kalba apie religinę 
įvairovę: aptariamos įvairios religinės bendruomenės, jų gyvenimo būdas, tradicijos, 
vertybės. 10 proc. publikacijų pasakojo apie įvairias religines šventes, teigiamus įvy-
kius, naujienas iš religinių bendruomenių gyvenimo. Taip pat 10 proc. publikacijų 
aptarė kitas temas, tokias kaip įžymybių gyvenimo naujienos, pramoginiai, kelionių 
straipsniai ir pan. 6 proc. straipsnių paliestas politinis kontekstas (Darbo partijos 
narių vizitas Osho centre; mormono M. Romney kandidatavimas į JAV prezidentus, 
R. Pakso priklausymas sektai). 4 proc. publikacijų nagrinėjo socialines problemas 
(diskriminaciją, toleranciją, lygybę, lyčių santykius) ir tik 1 proc. – tikėjimo, dvasin-
gumo, religingumo klausimus.

63 pav. Publikacijų skaičius procentais pagal pranešimo temą

Tokią daugybę straipsnių, kuriuose pristatomos neigiamos ir skandalingos istori-
jos, galima paaiškinti mokslininkės Eileen Barker mintimis. Ji teigia, jog žiniasklaida, 
kurdama religijos paveikslą, stengiasi pritraukti vartotojų dėmesį, todėl ši komuni-
kacijos erdvė pateikia pirmiausia tai, kas sensacinga, neįprasta ir dirgina vaizduo-
tę. Žurnalistai, kurdami tekstus, linkę remtis netinkamais šaltiniais, kuriems neretai 
trūksta objektyvumo. Straipsnių pavadinimai ir juose vartojami terminai, tokie kaip 
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kultas, sekta, žalinga veikla ir pan., suteikia itin neigiamų prasmių. Dėl žiniasklaidos 
palaikomų diskursų labiausiai kenčia netradicinės religijos, kurios yra ir labiau pažei-
džiamos dėl nedidelio tikinčiųjų skaičiaus ir padėties visuomenėje. Toks žiniasklai-
dos kuriamas paveikslas, E. Barker teigimu, sustiprina neigiamą netradicinių ben-
druomenių įvaizdį visuomenėje (Barker, 2001).

64 pav. Publikacijų skaičius procentais pagal naudojamus šaltinius.

64 pav. pateiktas publikacijų išsidėstymas pagal naudojamus šaltinius. Matome, 
jog dažniausias šaltinis (36 proc.) analizuojamuose straipsniuose yra pačių naujųjų 
religijų atstovų pasisakymai, komentarai. Šiek tiek mažiau straipsniuose pateikia-
ma ekspertų (18 proc.), visuomenės (14 proc.), valdininkų (11 proc.) komentarų. 
Tradicinių religinių bendruomenių atstovai pasisakė 7 proc. publikacijų, mokslinin-
kai – tik 6 proc., įvairūs kiti informaciniai šaltiniai panaudoti 4 proc. publikacijų. Tai 
vėlgi rodo, kad žurnalistai, rašydami straipsnius naujųjų religijų tematika, nedažnai 
naudoja tokius informacijos šaltiniai kaip ekspertai ar mokslininkai, kurie galėtų 
objektyviai pakomentuoti nagrinėjamą situaciją ar problemą. Pavyzdžiui, apie nau-
jąjį religinį judėjimą Aum Shinri Kyo (Aukščiausioji tiesa) rasti 8 straipsniai. Juose 
nušviečiami šios religinės bendruomenės pavojai, išpuoliai, destruktyvūs veiksmai, 
tačiau nė viename nėra mokslininko ar eksperto komentaro, kuris objektyviai pako-
mentuotų esamą situaciją. Kaip teigia E. Barker, žurnalistai turi parengti tam tikro 
ilgumo pranešimus per labai trumpą laiką. Vadinasi, pranešimų šaltiniai – esantys 
arčiausiai, lengviausiai prieinami, dažnai ne nauji, bet pateikiantys skandalingų cita-
tų (Baker, 1995: 299, 300).

Taip pat verta paminėti iliustracijų analizės aspektus. Dienraštyje „Lietuvos rytas“ 
nerasta stereotipinių iliustracijų ar nuotraukų, prie publikacijų stengiamasi pateikti 
neutralius herojų portretus. Internetiniame portale „Delfi.lt“, pristatant publikacijas 
apie naująsias religijas, vadinamas sektomis, kultiniais judėjimais, neretai naudoja-
mos stereotipinės iliustracijos, karikatūros. Taip norima parodyti šių judėjimų misti-
cizmą ar tradicinių religijų simbolių griovimą (65 pav.).
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65 pav.  „Delfi.lt“ publikacijose naudojami vaizdiniai

Iš duomenų (žr. 66 pav.) matyti, kad pasirinktuose žiniasklaidos priemonėse dau-
giausia publikacijų pasakojo apie scientologiją (54 str.), baptistus (35 str.), mormonus 
(28 str.), Jehovos liudytojus (27 str.). Kalbant konkrečiai apie scientologiją, svarbu 
paminėti, jog beveik pusė straipsnių susiję su aktoriais scientologais Johnu Travolta, 
Thomu Cruise‘u bei buvusia jo žmona Katie Holmes: pasakojama apie jų gyvenimo 
įvykius, sensacingas istorijas, mėginimus įkalbinti kitas įžymybes prisijungti prie šios 
bažnyčios bei kritiškai žiūrima į jų priklausomybę scientologijai. Tai rodo, kad ži-
niasklaida mini vieną ar kitą religinę bendruomenę tik tiek, kiek pristatoma istorija 
įdomi, sensacinga, ar pateikia itin pikantiškus faktus. 

50 straipsnių pristato įvairias pasaulyje egzistuojančias naująsias religijas, kultus 
ir judėjimus: Pana Wave Laboratory judėjimą, Kora Sallalilar, ahmadžius, Anastasi-
jos judėjimą, Apreiškimą naujojo amžiaus žmonėms, Aum Shinri Kyo (Aukščiausiąją 
tiesą), Dangaus vartus, Druidizmą, Ekklesia, Dovydo šaką, Biugarašai katarai, Gero-
sios Naujienos Skelbimo bažnyčią, Gralio judėjimą, Visagalį Dievą, kultą Sant mat, 
Naujosios Jeruzalės bažnyčią, Naująją kartą, Kopimistsamfundet misionierius, Opus 
angelorum, New age, Visagino sektą, Šv. mirties kulta, Ugandos sekta, Saulės šven-
tykla, Penzos sekta. Taip pat 15 publikacijų kal-
bama apie įvairias naująsias religijas, bet jų pa-
vadinimai nėra konkrečiai įvardijami. Reikėtų 
paminėti, jog retkarčiais religinių bendruome-
nių pavadinimai vartojami neteisingai: keliuo-
se straipsniuose apie Fundamentalistinę Jėzaus 
Kristaus paskutiniųjų dienų bažnyčią ši nuo mormonų atskilusi atšaka vadinama 
tiesiog mormonais, nors tai skirtingos religinės bendruomenės. Vadinasi, žurnalistai 
neskiria pakankamai laiko ir pastangų išsiaiškinti, apie kokias religines bendruome-
nes rašo ir ar teisingą informaciją pateikia savo straipsniuose.
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66 pav. Straipsniuose minimų naujųjų religijų ir judėjimų sąrašas

Itin svarbu aptarti publikacijų antraščių analizės aspektus (žr. 67 pav.). Kaip mi-
nėta, daugiausia publikacijų (44 proc.) pateikė neigiamus įvykius ir skandalingas is-
torijas, susijusias su tam tikromis religinėmis bendruomenėmis. Išnagrinėjus antraš-
čių konotaciją, galima teigti, jog daugumos publikacijų antraštės taip pat neigiamos 
retorikos (48 proc.), pavyzdžiui: Jehovos liudytojai į kaimus braunasi ir medžiotojų 
pramintais takais; Scientologija: religija ar piniguočių sekta?; Žmones daugiausia ver-
buoja Jehovos liudytojai, Tikėjimo žodis ir Krišnos sąmonė; T. Cruise‘as mėgina įtraukti 
Beckhamus į scientologiją; Keistam tikėjimui aukojami ir pinigai, ir meilė; Sektantų 
troškimas – savo vaikus paversti tamsuoliais; Po paslaptingos Osho sektos priedanga – 
ištvirkėlių rojus; Meilė padėjo ištrūkti iš sektos pinklių. Scientologijos bažnyčios lyderė 
gailisi, kad trejus metus mulkino žmones ir t. t.
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67 pav. Nagrinėjamų publikacijų antraščių retorikos statistika

Antraštėse vartojami tokie žodžiai kaip: verbuoti, braunasi, mėgina įtraukti, pi-
niguočių sekta, keistas tikėjimas, sekta, sektantai, paslaptinga sekta, ištvirkėlių rojus, 
sektos pinklės, mulkino žmones, grumiasi, skverbiasi, sektų pavojai, neklusni sekta, bai-
sus kultas, destruktyvūs religiniai judėjimai, ieško naujų sekėjų, mušasi į valstybės pri-
pažintų religijų gretas, psichologinis teroras, sekta aktyvina veiklą, „šventieji“ išgamos 
ir pan. Verta paminėti, jog mokslinio termino sekta prasmė skiriasi nuo šnekamojoje 
kalboje vartojamos šio žodžio prasmės, tačiau yra labai dažnas įvairiose publikacijose 
ir turi itin neigiamą atspalvį.

Taigi matome, kad antraštėse vartojami neigiamos retorikos žodžiai ir jų jungi-
niai, įvairūs stereotipiniai posakiai sustiprina neigiamą naujųjų religijų įvaizdį. Jame-
so A. Beckfordo manymu, žurnalistams sudėtinga rašyti religijos temomis, nes jos 
sunkiai telpa į dominuojančią pasaulėžiūrą. Tačiau lengva rašyti apie sensacijas – tam 
nereikia nei objektyvių faktų, nei mokslinio žinojimo apie religiją: prieštaringas tam 
tikros religinės bendruomenės veikėjas suteikia straipsniui dar daugiau įdomumo. 
Žurnalistai taip pat linkę rašyti su religija nesusijusius faktus (pavyzdžiui, apgavystė, 
išnaudojimas) apie religines bendruomenes. Neretai religinė bendruomenė minima 
antraštėje tik norint suteikti straipsniui sensacingumo (Beckford, 1994).

 Pasitaikė ir neutralios retorikos antraščių (41 proc.): Šiauliuose mirė Metodistų 
bažnyčios dvasininkas; Ošo religinis judėjimas siekia teisinės registracijos; Kaune stato-
ma mormonų bažnyčia. Tik 11 proc. straipsnių antraštės pasižymėjo teigiama kono-
tacija, pavyzdžiui: Dvasinių ieškojimų kelyje – giesmės Visagaliui; Lietuvių krikščionių 
bažnyčia Londone švenčia dešimtmetį; Motinos dieną pastorė mini su vyru ir vaikais.

J. A. Beckfordas teigia, kad žiniasklaida linkusi naujuosius religinius judėjimus 
vaizduoti kaip gąsdinančius, keistus, išnaudojančius, engiamus ir provokuojančius 
(Beckford, 1994). Tai patvirtina ir šio tyrimo duomenys: net 62 proc. publikacijų vaiz-
duoja naująsias religijas neigiamu kontekstu (žr. 68 pav.), 48 proc. straipsnių aprašomos 
situacijos vertinimo retorika yra neigiama (žr. 69 pav.). E. Barker manymu, tokia situ-
acija susiklosto dėl pagrindinio žiniasklaidos tikslo – pateikti gerą istoriją, kuri išlaiky-
tų skaitytojus ir pritrauktų naują auditoriją. Žiniasklaidoje pilna įvairiausių straipsnių 
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religine tematika, bet jie visi dažniausiai būna neigiami, su sensacingomis antraštė-
mis, kurios iškraipo realius įvykius ar nuslepia tam tikrus faktus (Barker, 1995: 299, 
300).

68 pav. Konteksto, kuriame vaizduojamos religinės bendruomenės, statistika

69 pav. Straipsniuose aprašomų situacijų vertinimo statistika

 Verta paminėti, kad rasta publikacijų, kuriose ne tik siekiama sukurti sensaciją, 
bet jaučiamas ir žurnalisto subjektyvumas, priešiškumas aprašomai religinei bendruo-
menei. Pavyzdžiui, straipsnyje „Gatvėje – psichologinio teroro pavojus“ pranyksta riba 
tarp žurnalistui reikalingo objektyvumo ir jo turimo priešiškumo konkrečiai religinei 
bendruomenei. Rašant publikaciją pasikliaujama tam tikromis emocijomis: „Vilniaus 
centrinėse miesto gatvėse praeiviams į rankas neretai įbrukami pakvietimai apsilankyti 
„Dianetikos“ centre, užpildyti asmenybės testą ir išklausyti paskaitų ciklą. Išklausę šias 
paskaitas Jūs esą apie save daug ką suprasite, ko iki šiol nežinojote. Iš tikrųjų nieko la-
bai naujo apie save nesužinosite, o štai savo gyvenimą susigadinti galite nepataisomai. 
Visais paminėtais stebuklais ir naujienomis lengvatikius vilioja scientologai. Pasikvietę 
pas save jie ragina lankyti paskaitų ciklus, skaityti tam tikrą literatūrą ir per šias atrodo 
nekaltas priemones, apraizgo savo voratinkliu, iš kurio vėliau ištrūkti labai sunku.“8 

Kitas pavyzdys – straipsnyje „Muno sekta aktyvina savo veiklą Lietuvoje“ nėra 
specialisto komentaro apie šią religinę bendruomenę, pasikliaujama nežinomais 

8  Gatvėje – psichologinio teroro pavojus. Delfi.lt, 2001-02-05. Prieiga per internetą: http://www.delfi.lt/
   archive/gatvejepsichologinio-teroro-pavojus.d?id=189864. Žiūrėta 2014-01-16. 
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šaltiniais: „Skelbiama, kad Susivienijimo bažnyčia, munistai – pavojingas religinis 
judėjimas, nes slepia tikrąją informaciją apie save tol, kol naujas narys į ją visiškai 
įsitraukia. <...> Judėjimo nariai stengiasi įsiskverbti į įvairias valstybines institucijas 
(pvz., į Švietimo ministeriją, mokyklas), jėgos struktūras (Teisės universitetą, Karo 
akademiją, privačias saugos tarnybas) bei užmegzti ryšius su aukštais valdžios vyrais, 
politikais, žinomais visuomenės veikėjais.“9 R. Žiliukaitė teigia, kad neadekvatus pro-
blemų, kurios susijusios su naujomis religinėmis bendruomenės, suvokimas, rodo 
patikimos ir objektyvios informacijos apie jas trūkumą (Žiliukaitė, 2001). Tai patvir-
tina iš šio tyrimo empiriniai duomenys.

Jeigu analizuotume publikacijų turinį, pamatytume, jog daugumoje jų vartojami 
įvairūs posakiai: ši religinė bendruomenė yra prieštaringai vertinama, dėl šios religi-
nės bendruomenės kyla abejonių, ypač pavojingas religinis judėjimas, ir pan. Jie ska-
tina abejoti žurnalisto objektyvumu, jo naudojamų šaltinių patikimumu, nes nėra 
paaiškinama, kodėl vertėtų suabejoti viena ar kita religine bendruomene ar kodėl ji 
prieštaringai vertinama. Taip pat vartojami tokie žodžių junginiai, kaip psichologinis 
teroras, sekta, sektantai, vilioja lengvatikius, ieško lengvatikių, sunku ištrūkti, praeivius 
vilioja, kontroversiška religinė bendruomenė, stengiasi privilioti, išplautos smegenys, 
psichologinis spaudimas, fanatizmas, kontrolės mechanizmai, ieško būdų, kaip pagau-
sinti gretas, totalitarinis kultas, mulkinimas, žmonės gundomi, apsėstas scientologijos 
manijos, į spąstus patekę daug žmonių, verbuoja turtingus žmones, žalinga veikla, sek-
so orgijos, pavojingi, mistiški apatiniai, žalinga sekta, ketina užgrobti, kursto religi-
nę nesantaiką, atsisako vykdyti pilietines prievoles, nesilaiko įstatymų, priklausymas 
nuo lyderio, akiplėšiškai meluoja, dedasi tuo, kuo nėra, paslėptas melas, manipuliaci-
jos, verbuoja žmones gatvėse, žabangai, užvaldo žmonių gyvenimus, piniguočių sekta, 
aukščiausio lygio manipuliacija, ekstremistinis judėjimas, religinių sektų grėsmė, keisti 
įsitikinimai.

Daugumoje straipsnių kalbama, kaip tam tikra religinė bendruomenė stengiasi 
privilioti naujų narių, kokius naudoja viliojimo ir išlaikymo mechanizmus. Pavyz-
džiui, straipsnyje „Kaunas svetingas rusų sektantui“ pasakojama apie Visariono ju-
dėjimo siekį įtraukti naujus narius: „Žinovų teigimu, tokie nemokami koncertai yra 
maskuotė ir gerai apgalvota bažnyčios taktika siekiant pritraukti naujų narių. Muzi-
ka ar atlikėju susidomėjusiam žmogui sudaromos sąlygos pabendrauti neoficialioje 
aplinkoje ir nejučia jam diegiamos bažnyčios tiesos. Kitos sektos naujus narius ver-
buoja daug atviriau.“10 Straipsnyje pavadinimu „Munistų lyderis siūlė pakelti taures 
už šeimą“ kalbama apie šios religinės bendruomenės narių pritraukimo mechaniz-
mus, apie jų agresyvų elgesį, norą išlaikyti slaptumą bei katalikų kunigų viliojimą: 

9  Muno sekta aktyvina savo veiklą Lietuvoje. Delfi.lt, 2000-12-21. Prieiga per interneą: http://www.delfi.lt/
   archive/muno-sektaaktyvina-savo-veikla-lietuvoje.d?id=147412. Žiūrėta 2014-01-16. 
10 Kaunas svetingas rusų sektantui. Delfi.lt, 2000-12-04. Prieiga per internetą: http://www.delfi.lt/news/
   daily/lithuania/kaunassvetingas-rusu-sektantui.d?id=131628. Žiūrėta 2014-01-16. 
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„Lietuvoje skaitęs paskaitą šia tema pranašu jo sekėju laikomas dvasininkas veikiau-
siai tikisi privilioti kuo daugiau žmonių į savo bažnyčios veiklą ir dar labiau plėsti 
masinių vedybų statistiką <...> „Lietuvos ryto“ žurnalistė buvo ne kartą perspėta ne-
kalbinti sektantų ir pagrasinta iš jos atimti susirinkimo medžiagą <...> sekta vilioja ir 
kunigus.“11. Apie Jehovos liudytojų naujų narių paieškos būdus kalbama straipsnyje 
„Jehovistai skverbiasi į Lietuvos provinciją“. Šioje publikacijoje jaučiamas žurnalisto 
subjektyvumas, neigiamos konotacijos turintys pasakymai: „Jehovos liudytojai ieško 
būdų, kaip pagausinti savo gretas. Miestuose jiems sunkiai sekasi ieškoti lengvatikių, 
todėl dabar jie visas jėgas meta į provinciją. Jehovistai miesteliuose ir kaimuose ma-
siškai platina savo leidinį „Sargybos bokštas“, skleidžia kitokias neva informacines 
brošiūras.12“

Taip pat dažnai pateikiamos subjektyvios individų, kurių šeimos nariai pradėjo 
lankytis tam tikros religinės bendruomenės veiklose, patirtys: „Per aštuonis mėnesius 
mano vyras, rūpestingas tėvas, doras, stiprus žmogus, virto bevaliu, panašių į zom-
bį, kažkokios grupės įsakymus vykdančiu asmeniu to net nesuvokiančiu. Ir dingo, 
palikęs baimę, sugriautą šeimą ir visur įsismelkusį smilkalų kvapą (straipsnis „Sielų 
medžiotojai prisidengia Dievo vardu“13). 

Publikacija „Jehovos liudytojų sekta neigia savo ryšius su smurtavusia moterimi“ 
yra pavyzdys, kaip siekiama sukurti skandalingą istoriją. Straipsnyje kalbama apie 
moterį, kuri sumušė savo vaikus. Nors Jehovos liudytojai teigė, jog ši moteris nepri-
klausanti jų bendruomenei, antraštėje minima religinė bendruomenė tarsi kaltinama 
ir taip jai suteikiamas neigiamas įvaizdis. Be to, pateikiamos itin subjektyvios artimų 
giminaičių, kaimynų citatos: „Jie (giminaičiai ir kaimynai, aut. past.) tiki, kad moteris 
taip elgiasi ne iš piktos valios, o dėl ligos, kurios ji pati nepripažįsta. Liga, jų nuomo-
ne, paaštrėjusi dėl ryšių su „Jehovos liudytojų“ sekta, sakoma „Kauno dienoje.“14 Kal-
bėdamas apie religijos reprezentavimą žiniasklaidoje, A. Navickas teigia, jog spaudo-
je beveik nėra rimtų, analitinių straipsnių religine tematika. Daugumoje publikacijų 
pristatomi tik pikantiški pasakojimai, dažniausiai susiję su konfliktais. Todėl peršasi 
išvada, jog religija nėra laikoma rimta tema ir žiniasklaida konstruoja tikinčio žmo-
gaus kaip marginalo portretą (Navickas, 2001).

Rasta publikacijų, kuriose pateikiami ne ekspertų komentarai, o katalikų kunigų 
mintys. Pavyzdžiui, straipsnyje „Tikėjimo broliams – kritikos strėlės“ kalbinamas ka-
talikų kunigas komentuoja naujųjų religijų veiklą: „Tačiau katalikų dvasininkai į to-

11  Munistų lyderis siūlė pakelti taures už šeimą. Lietuvos rytas, 2005-10-24. 
12  Jehovistai skverbiasi į Lietuvos provinciją. Delfi.lt, 2001-01-12. Prieiga per internetą: http://www.delfi.lt
    archive/jehovistaiskverbiasi-i-lietuvos-provincija.d?id=163804. Žiūrėta 2014-01-16. 
13 Sielų medžiotojai prisidengia Dievo vardu. Lietuvos rytas, 2004-03-13. 
14 „Jehovos liudytojų“ sekta neigia savo ryšius su smurtavusia moterimi. Delfi.lt, 2002-01-25. Prieiga per
    internetą: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/jehovos-liudytoju-sekta-neigia-savo-rysius-su-
    smurtavusia-moterimiatnaujinta. Žiūrėta 2014-01-16. 
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kių netradicinių religinių bendruomenių veiklą žiūri itin kritiškai ir jas įvardija kaip 
įregistruotas sektas. <...> Dvasininko nuomone, naujuosius religinius judėjimus ren-
kasi žmonės, kurie šeimose nėra gavę tikrojo tikėjimo pagrindų.“ Straipsnis pasižymi 
subjektyvumu ir dėl to, jog, pasak kalbinamo kunigo, tikrasis tikėjimas yra katalikybė. 
Tokie pasisakymai diskriminuoja kitas konfesijas išpažįstančius individus. 

Straipsnyje „Amerikos politiniame lauke jau laidomos ir religinės strėlės“ teigia-
ma, jog mormonai nešioja mistiškus apatinius, keistokas apatines kelnes. Be to, išreiš-
kiama mintis, kad tiek katalikai, tiek liuteronai turi keistenybių, tačiau šių religijų 
normos ir vertybės jau yra laikomos tradicija: „Žinoma, keistenybių būtų galima pri-
rinkti ir apie katalikus ar liuteronus, tačiau šių tikėjimų tradicijos jau be galo seniai 
įsiliejusios į Vakarų kultūrą, o mormonizmui nėra nė 200 metų.“ Tokie pasakymai 
skatina marginalizuoti ir nuvertinti palyginti neseniai susiformavusius religinius ju-
dėjimus . 

Verta paminėti, jog analizuojamose publikacijose randama priekaištų naujosioms 
religijoms, nors panašios praktikos vyksta ir tradicinių religijų pamaldose. Pavyz-
džiui, straipsnyje „Iš Evangelijos bažnyčios stovyklos – nerimo signalai“ kalbama 
apie tai, kad vienos charizminės evangeliškos bažnyčios pamaldose renkami pinigai: 
„<..> stebint iš šalies atrodė, kad iš tikrųjų tokie renginiai tik gera proga patuštinti 
patikliųjų piniginę: per sėdinčiųjų rankas nuolat keliavo pintinės aukų dėžės, o iš 
scenos kalbėjo įtaigūs žodžiai, kad laimė ne pinigai.“15 Tačiau ir katalikų bažnyčiose 
per pamaldas vykdoma rinkliava. Šis pavyzdys rodo, kaip siekiama stereotipizuotai 
pateikti, aprašyti tam tikrą religinę bendruomenę.

Svarbu paminėti ir teigiamas reprezentacijas, kuriose pristatomos religinės ben-
druomenės gyvenimo būdas, tradicijos ir vertybės. Straipsnyje „Meilės ryšį įtvirtins 
dukros“ kalbama apie beliziečio ir lietuvės, atsivertusios į bahajų tikėjimą, meilės 
istoriją. Pateikiami ne tik straipsnio herojų pasakojimai, bet ir informacija apie šią 
religiją.16 Publikacija „Susipažinkime iš arčiau – Jungtinė metodistų bažnyčia Lietu-
voje“ parašyta pačios metodistų bendruomenės ir paskelbta laikraštyje kaip apmo-
kėtas straipsnis.17 Jame pristatoma metodistų istorija tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, 
pagrindinės vertybės ir kvietimas dalyvauti apeigose. Šis straipsnis – geras įrodymas, 
jog religinės bendruomenės naudojasi žiniasklaida, kad atkreiptų į save dėmesį, su-
pažindintų su savo religinėmis vertybėmis ir idėjomis. Kaip teigia S. Hjavardas, įvai-
rių religinių bendruomenių atstovai stengiasi viešinti bendruomenės veiklą, šventes, 
įvykius, apeigas ar idėjas ir taip papasakoti pasauliui apie savo egzistavimą (Hjavard, 
2008: 9, 24).

15  Iš Evangelijos bažnyčios stovyklos – nerimo signalai. Lietuvos rytas, 2006-11-09. 
16  Meilės ryšį sutvirtins įdukros. Lietuvos rytas, 2010-03-20. 
17  Susipažinkime iš arčiau – Jungtinė metodistų bažnyčia Lietuvoje. Lietuvos rytas, 2006-07-24. 
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Publikacijoje „Džiaugsmo guru lietuvius mokė tolerancijos“ kalbama apie Gyve-
nimo meno fondo nario Šri Šri Ravi Šankaro paskaitą lietuviams, kurioje jis mokė 
džiaugtis gyvenimu.18 Yra straipsnių, kuriais pristatomos džiugios religinės bendruo-
menės naujienos. Pavyzdžiui, publikacijoje „Kaune statoma mormonų bažnyčia“ pa-
sakojama apie mormonus, jų veiklą ir planus bažnyčios statyboms.19 

Gali būti pristatomos religinės bendruomenės ir jų atstovai, kurie užsiima akty-
via socialine, humanitarine veikla ar tiesiog stengiasi gyventi pozityviai. Pavyzdžiui, 
straipsnyje „Padėjęs į šalį Bibliją pastorius ima į rankas beisbolo lazdą“ kalbama apie 
Lietuvoje gyvenantį baptistų pastorių, kuris žaidžia beisbolo komandoje. Straipsnyje 
pozityviai pasakojama ir apie baptistų religinę bendruomenę, jos narių pasaulėžiūrą 
bei vertybes.20 

Publikacijoje „Seimas spręs, ar adventistai bus pripažinti valstybės“ pateikiama 
naujiena bei trumpai aprašoma adventistų bendruomenė: „Bažnyčia teikia huma-
nitarinę pagalbą vaikų globos namams, internatinėms mokykloms, pensionatams 
padeda maistu ir drabužiais, ligoninėms – medicinine įranga, prisideda prie šeimos 
stiprinimo, sutuoktinių ištikimybės ugdymo, jaunimo ir vaikų auklėjimo. Septinto-
sios dienos adventistai – aktyvūs taikos šalininkai, skatina visų tautų ir rasių žmonių 
draugystę ir brolybę. <...> Adventistai gerbia kiekvieno žmogaus įsitikinimus, pri-
pažįsta asmens teisę laisvai rinktis tikėjimą, ragina Bažnyčios narius būti garbingais 
valstybės piliečiais, melstis už valstybės vadovus, saugumą, visomis tinkamomis prie-
monėmis prisidėti prie valstybės gerovės, dorovės, kultūros kūrimo ir palaikymo.“21 
Tokio pobūdžio straipsniai, nors publikuojami gana retai, suteikia žinių apie įvairias 
religines bendruomenes, supažindina su jų vertybėmis, pozityviais įvykiais bei ska-
tina toleranciją.

Pasitaiko straipsnių, kurie, nors ir teigiamai reprezentuoja naująsias religijas, bet 
neišvengia žurnalistų subjektyvumo. Publikacijoje „Dvasinių ieškojimų kelyje – gies-
mės Visagaliui“ pasakojama apie žinomus dainininkus, priklausančius naujosioms 
religijoms. Nors įžymybių atsiliepimai vien teigiami, pastebimas žurnalisto mėgi-
nimas stereotipizuoti bendruomenes: į šią skandalingai pagarsėjusią bendruomenę 
įtraukė; viliojamos scenos įžymybės; skandalingai pagarsėjusios religinės bendruome-

18  Džiaugsmo guru lietuvius mokė tolerancijos. Delfi.lt, 2009-06-01. Prieiga per internetą: http://www.
    delfi.lt/news/daily/lithuania/dziaugsmo-guru-lietuvius-moke-tolerancijos.d?id=22420036. Žiūrėta
    2014-01-16. 
19 Kaune statoma mormonų bažnyčia. Delfi.lt, 2003- 03-06. Prieiga per internetą: http://www.delfi.lt/news/     
    daily/lithuania/kaunestatoma-mormonu-baznycia.d?id=2011016. Žiūrėta 2014-01-16. 
20 Padėjęs į šalį Bibliją pastorius ima į rankas beisbolo lazdą. Lietuvos rytas, 2006-05-13. 
21 Seimas spręs, ar adventistai bus pripažinti valstybės. Delfi.lt 2006-12-18. Prieiga per internetą: http://
    www.delfi.lt/news/daily/lithuania/seimas-spres-ar-adventistai-bus-pripazinti-valstybes.d?id=11550669.
   Žiūrėta 2014-01-1 



RELIGINIŲ MAŽUMŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMAS LIETUVOJE:  PROBLEMOS IR REKOMENDACIJOS

- 135 -

nės.22 Publikacijoje „Kelią iš negandų sportininkei parodė netradicinė religija“ pasa-
kojama apie sportininkę, perėjusią į sekmininkų tikėjimą. Nors tai nėra pagrindinė 
straipsnio tema, sportininkės konfesija minima antraštėje. Vienoje pastraipų, kuri 
vadinasi „Tėvai išsigando atsivertimo“ nė žodžiu neužsimenama, jog herojės tėvai 
kritiškai žiūrėję į netradicinę religinę bendruomenę.23 Šios ištraukos rodo, kaip, nau-
dojant religijos temą, norima sukurti tam tikrą sensaciją, kad straipsniai būtų įdo-
mesni ir pritrauktų kuo daugiau skaitytojų.

22  Dvasinių ieškojimų kelyje – giesmės Visagaliui. Lietuvos rytas, 2006-05-20. 
23  Kelią iš negandų sportininkei parodė netradicinė religija. Lietuvos rytas, 2007-02-10. 
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dr. Rūta Ruolytė-Verschoore

4 DALIS.
RELIGINIŲ MAŽUMŲ
LYGIŲ GALIMYBIŲ
UŽTIKRINIMAS
LIETUVOJE:
INIDIVIDUALIOS
PATIRTYS IR JŲ
APMĄSTYMAI

Kokybinio tyrimo tikslas – identifikuoti ir atskleisti subjektyvias įvairių tradici-
nėmis nesančių religijų ir įsitikinimų asmenų patirtis. Šis tyrimas buvo atliekamas 
siekiant suvokti realią situaciją religijos laisvės ir įsitikinimų srityje. Galima išskirti 
bendras dažniausiai pasitaikančias diskriminacijos dėl religijos ir tikėjimo formas 
bei aplinkas, kur diskriminacija būna patiriama ir ją patyrusiųjų poreikius. Vykdant 
tyrimą remtasi A. Sprindžiūno, M. Ališauskienės ir kt. (2007) „Diskriminacijos dėl 
religijos ir įsitikinimų Lietuvoje“ kokybinio tyrimo gairėmis. 

Tiriamųjų atranka ir interviu atlikimas. Informantams atrinkti buvo taikoma 
tikslinė atranka, kai apie atliekamą tyrimą elektroniniu laišku arba apsilankius gyvai 
buvo informuotos įvairios tradicinėmis nesančios religinės bendruomenės Lietuvo-
je, bei „sniego gniūžtės“ atranka, kai tyrime dalyvavę informantai rekomenduodavo 
kitus pašnekovus. Iš viso atlikta 20 interviu, per kuriuos apklausti 26 žmonės.24 

24   Lentelė apie informantų demografinius duomenis pateikta 2 priede. 
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Duomenų rinkimo metodu pasirinktas pusiau struktūruotas interviu, siekiant at-
skleisti subjektyvias diskriminuojamų žmonių patirtis. Informantų buvo klausiama 
apie priklausymą religinei bendruomenei, sąžinės ir žodžio laisvę, teisę išpažinti savo 
tikėjimą, teisę burtis į susirinkimus, teisę į darbą bei socialines garantijas, konkrečių 
diskriminacijos atvejų analizes bei informantų rekomendacijas, kaip gerinti religi-
nių mažumų padėtį visuomenėje.25 Pusiau struktūruotas interviu parankus todėl, 
kad remtasi planu, kuriame numatyti konkretūs klausimai, bet tyrėjas gali užduoti 
papildomų klausimų, kai atskleidžiamos svarbios, bet nenumatytos temos, taip pat 
norėdamas pasigilinti į žmonių patirtis, jeigu į klausimus atsakoma glaustai ar nepa-
kankamai aiškiai. 

Išskirtini trys atvejai, kai interviu buvo atliekami daugiau nei su vienu žmogumi 
dėl informanto(-ų) asmeninio noro: informantas iš Septintosios dienos adventistų 
bažnyčios davė interviu kartu su savo bendratike kolege, Pastarųjų dienų šventųjų 
Jėzaus Kristaus bažnyčios informantai – penki misionieriai, Krišnos sąmonės bendri-
jos pokalbyje dalyvavo motina su dukra. Interviu buvo renkami nuo 2013 m. rugsė-
jo 23 d. iki gruodžio 5 d. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Utenoje, Zarasuose ir Ignalino-
je; pagal informantų pageidavimą – religinėse bendruomenėse, informantų namuose 
arba darbovietėje, kavinėse. Vidutinė interviu trukmė – 45 min. 

Sociodemografinės tiriamųjų charakteristikos. Tyrimo metu apklausti infor-
mantai iš septynių skirtingų tradicinėmis nesančių religinių bendruomenių: po 5 iš 
Tikėjimo žodžio bažnyčios ir Krišnos sąmonės bendrijos, 11 iš Pastarųjų dienų šven-
tųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios, 2 iš Septintosios dienos adventistų bažnyčios bei po 1 
iš Jehovos liudytojų, Sachadža jogos, Vikanų. Dalyvavo 11 moterų ir 15 vyrų. Tiria-
mųjų amžius vyravo nuo 12 iki 60 metų. Visi informantai tyrimo metu buvo dirban-
tys, trys moterys – motinystės atostogose, dvi – moksleivės. 14 informantų yra įgiję 
aukštąjį universitetinį išsilavinimą, po 5 – aukštąjį neuniversitetinį arba yra pradėję 
aukštojo mokslo studijas, o dvi moksleivės dar nėra įgijusios vidurio išsilavinimo. 

Tyrimo duomenų analizė. Pirmuoju etapu buvo surinkta bei transkribuota me-
džiaga, antruoju – atlikta tyrimo medžiagos analizė. Pirmiausia duomenys buvo ko-
duojami, vėliau tie kodai sugrupuoti tematiškai, išskiriant pagrindines temas. 

Remiantis tyrimo duomenimis, išryškėjo dažniausiai pasitaikančios diskrimina-
cijos situacijų tematinės grupės: tikėjimo pasirinkimo priėmimas šeimoje / giminėje, 
patyrimai švietimo įstaigose, įsidarbinimo ir darbo situacijos, karitatyvinė veikla, re-
liginės bendruomenės diskriminacija. Toliau aptariamos diskriminacijos priežastys 
ir pasekmės bei pateikiamos tyrimo išvados. 

Duomenų tendencingumą formavo Tikėjimo žodžio bažnyčios, Pastarųjų dienų 
šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios bei Krišnos sąmonės bendrijos narių pasakojimai, 
nes šių religinių bendruomenių atstovų tyrime dalyvavo daugiausia. 

25   Pusiau struktūruoto interviu klausimyno gaires galima rasti ataskaitos 1 priede. 
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Tikėjimo pasirinkimo priėmimas šeimoje /
giminėje: „Per tai irgi tekę pereiti“
Didžiajai daliai informantų yra tekę pereiti nepasitikėjimo religiniu pasirinkimu 

periodus šeimoje ir giminėje. Krišnos sąmonės bendrijos nariams priekaištaujama, 
kad jie, būdami lietuviai, turėtų rinktis krikščionybę. O tradicinėmis nesančių krikš-
čioniškų religinių bendruomenių nariai iš aplinkinių patiria, jog yra išdavę kataliky-
bę. Priėmimo šeimoje ir giminėje situacija užpildo amplitudę nuo nuomonių išsisky-
rimo iki nuolatinių konfliktų ar, savu laiku, – vijimu iš namų. 

„Nu, kad nepilno proto jūs esat, nu, kad jūs žūsit, žlugsit, kad jus įtrauks, 
jus pražudys, jus ten sužalos, vienu žodžiu, išveš, parduos. Nu, ten baisiausiai, 
ką tik galėjo – ir man, ir vaikams tas pats buvo“ (Janina, 50, Pastarųjų dienų 
šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia).

„Ir aš grįžau, ir namuose buvo tiktais tėtis. Ir pradėjo jisai šnekėt apie baž-
nyčią, klausinėt manęs ir, aišku, jisai buvo įkaušęs. <…> Nu, taip vat buvo, kad 
tiesiog nebuvo, jisai bandė mane sulaikyti prievarta, nors aš jam sakiau, kad 
„pakalbėsim tada, kai tu būsi blaivus“, bet jis tiesiog mane bandė sulaikyti prie-
varta ir tenais įvyko toks susistumdymas, nu, kaip, laiptinėj netgi, ne namuose. 
Ir ten kaimynai sako „gal policiją iškviest, gal tą“, sakau „ne, nereikia“ (Miglė, 
34, Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia).

„Pavyzdžiui, žmonos mama, jinai pati medikė, tokia labai išsilavinusi, nu, 
dabar jau pensininkė. Tai jinai labai norėjo paguldyti į Naująją Vilnią ir pripa-
žinti psichiškai nesveika, nu, vien dėl to, kad lankė bažnyčią, bet tėvas sulaikė 
nuo tokio žingsnio“ (Benas, 44, Tikėjimo žodžio bažnyčia).

Šeimose ganėtinai sunkiai priimamas dėl tikėjimo pasikeitęs informantų kas-
dienio gyvenimo būdas, nes didžioji dalis, pagal religinę bendruomenę, nusto-
ja vartoti kavą, juodą arbatą, alkoholį, meta rūkyti, Krišnos sąmonės bendrijos 
atveju – tampa laktovegetarais. Dėl pasikeitusių valgymo ir gėrimo įpročių kyla 
prieštaringų situacijų, susijusių su šeimos ar giminės tradicinių švenčių, gimta-
dienių ar kokių nors kitokių progų šventimu. Šiuo klausimu informantų elgesys 
varijuoja: vieni gali be problemų dalyvauti tokiose šventėse, kitiems pasidaro ne-
beįdomu arba jie nenori bendrauti su išgėrusiais žmonėmis, Krišnos sąmonės 
bendrijos nariai atsineša savo pasigaminto maisto. Informantai mano, kad pasi-
keitęs jų gyvenimo būdas sukelia kaltės jausmą artimiesiems dėl žalingų įpročių 
ir taip kuriasi įtampos situacijos. Ilgainiui pastebima tendencija, jog informantai, 
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dėl pačių apsisprendimo ar dėl to, kad juos nustoja kviesti, nebedalyvauja tokio 
pobūdžio šventėse. 

Krišnos sąmonės bendrijos narių šeimoms ir giminėms papildomą rūpestį kelia 
vegetarizmo aspektas, nes vaikai bei anūkai taip pat tampa vegetarais.26 Informanto 
Romo klasės draugo, išpažįstančio krišnaizmą, uošviai iškvietė Vaikų teisių apsaugos 
specialistus dėl to, kad, jų nuomone, anūkas yra išnaudojamas, jam neduodama mė-
sos, nors vėliau specialistai padarė išvadą, jog vaikas auga sveikas ir normalus. 

„Jie ir po šiai dienai privalo lankytis, jie yra kaip, skaitosi, įskaitoj, tai žmo-
nės visai ne prie nieko, visiškai. Ir ir ir nieks ten nieko nerado, aišku, viskas, 
vaikas sveikas normalus auga ir, bet tuo pačiu Krišnos sąmonės irgi buvo, jeigu 
jau eini į Krišnos sąmonę, reiškiasi, tu jau patapai kažkokia sekta, iš kažkur tai 
ištraukė tokius dalykus, vaikų nemaitini, jie badmiriu ten gyvena, nu, kažkokia 
va tokia nesąmonė“ (Romas, 39, Krišnos sąmonės bendrija). 

Informantė Vilma, jau septynerius metus vegetarė, artimojoje aplinkoje iki šiol 
susiduria su tam tikromis tikėjimo ir pasikeitusio gyvenimo būdo įpročių provoka-
cijos situacijomis: 

„Tai mano sesers vyras dar iki šiol, kai buvom svečiuose, baliuj, tai aš savo 
gaminu maistą, sako, „o kokia mėsytė skani, jinai jau nebegyva, jai jau nebe-
skaudės, gali papjaustyt?“. Nu, ta prasme, vis provokuoja, tą bando, kaip aš 
sureaguosiu, kadangi mes nusijuokėm, pasijuokėm draugiškai, tai viskas taip ir 
baigėsi“ (Vilma, 35, Krišnos sąmonės bendrija). 

Keli informantai minėjo, kad jų religinis pasirinkimas šeimose buvo priimtas ra-
miai. Be abejo, ši tema nekyla šeimose, kur tėvai jau išpažįsta tradiciniu nesantį reli-
ginį tikėjimą ir jų vaikai užauga pagal šias religines tradicijas ir jas priima.

„Mano žmonos šeima tai labai, nu, jiems labai smagiai, žodžiu, sako „nege-
riat, nerūkot, čia jūsų gyvenimas – gyvenkit“ – man buvo nuostabu“ (Vytautas, 
47, Krišnos sąmonės bendrija). 

Abejojusių artimųjų nuomonė, informantų teigimu, pasikeisdavo per penkerius–
penkiolika metų. Tuomet įvykdavo priėmimas arba patys tėvai ar giminės pradėdavo 
išpažinti tikėjimą. Informantai sako, kad artimųjų nuomonė keičiasi pamačius, jog 
vaikai baigia mokslus, dirba gerus darbus, augina vaikus, laikosi pasirinktų verty-
bių. 

26  Laktovegetarai nevartoja mėsos, paukštienos, žuvies, kiaušinių, bet vartoja pieno produktus. 
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Patyrimai švietimo įstaigose: „Mūsų vaikai
truputėlį kitokie, jautresni aplinkai,
mąstymas kitoks“
Krišnos sąmonės bendrijos nariai susiduria su vaikų maitinimo problema dar-

želiuose ir mokykloje, nes pagal įstatymą vegetarinė mityba laikoma nevisaverte. 
Retkarčiais tariamasi individualiai, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje šis būdas nėra 
veiksmingas, nes darželio darbuotojai nusižengia įstatymui. Todėl kai kurios motinos 
negali sugrįžti į darbą arba dirba pusę dienos. Informantų teigimu, turintys daugiau 
pajamų gali samdyti auklę arba leisti vaiką į privatų darželį. Tačiau kalbintiems infor-
mantams tai nebuvo pasirinkimo galimybė. 

Vidurinėje mokykloje pirmiausia, kyla klausimas, kaip tinkamai maitinti vaikus, 
antra – tai viena papildomų priežasčių, kodėl vaikai išskiriami, pabrėžiamas jų kitoniš-
kumas. Paprastai tėvai pietums įdeda namuose pagaminto maisto, tačiau visą dieną likę 
mokykloje vaikai valgo tik garnyrus, arba, informantų teigimu, nusižengia religiniams 
principams ir valgo nevegetarišką maistą. Vienas atvejis buvo išskirtinis, nes informan-
tė mokosi privačioje mokykloje, kurioje vegetariškas maistas pagaminamas specialiai 
jai. Iš Krišnos sąmonės bendrijai priklausančių vaikų mokykloje kartais tyčiojamasi, 
informantų manymu, jų išskirtinumą pirmiausia pabrėžia vegetarizmas. 

„Kažkokiu būdu – bet kokiu, norėdavo direktoriai, mokytojai kokių tai laši-
nių įkišt, mėsos kokios, vat, kaip tu tu toks vegetaras, toks anoks“ (Vytautas, 47, 
Krišnos sąmonės bendrija).

„Pavyzdžiui, sako man viską laiką „tu krišnaistė“ ir dar šiaip kartais būna, 
kad kažkas atsitinka ir po to pradeda sakyti „tu ten gyveni gatvėj, išvis ne gatvėj, 
o ant bortelio“, nu, ir visokių tokių nesąmonių <…> bet tas būna labai dažnai, 
kiekvieną dieną būna, kad „kršna kršna kršna“, toks vienas berniukas...“ (Saulė, 
12, Krišnos sąmonės bendrija). 

Papildomą dėmesį atkreipia Krišnos sąmonės bendrijos berniukų auginamos ka-
sytės27. Pavyzdžiui, informantės Vilmos sūnui teko nukirpti kasytę pirmoje klasėje, 
nes jis jautriai reagavo gavęs pravardę „kasytė“. Informantas Vytautas pasakoja:

„Iš pažįstamų girdėjęs, tai Kaune, pavyzdžiui, jeigu tik su kasyte vaikas nu-
ėjo į mokyklą – viskas, pas direktorių – arba nusikerpi kasytę, arba neini, arba 

27   Krišnaitai vyrai dėl religinių įsitikinimų skutasi galvas, pakaušyje palikdami uodegėlę – kasytę. 
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keiti mokyklą ten. Čia, žinokit, Šiaurės Korėja“ (Vytautas, 47, Krišnos sąmonės 
bendrija).

Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios informantė Gabija kelias sa-
vaites patyrė intensyvų, pastovų bendraklasių kabinėjimąsi, nes jie sužinojo, jog ji su 
drauge lankosi šioje religinėje bendruomenėje. 

„Jie painiodavo bažnyčią su iliuminatais, nu, ne tai, kad painiodavo, bet, 
nu, tiesiog kaip visada, kad sektantai, nu, ir maždaug taip ir sakydavo, kad mes 
sektantės, kad tikim velniu, kad būsim prasigėrusios ir gyvenimo paleistuvės 
ir kad nieko gero nepasieksim, kad veltui švaistom laiką, kad esam paskutinės 
debilės, kad taip darom ir taip toliau“ (Gabija, 14, Pastarųjų dienų šventųjų 
Jėzaus Kristaus bažnyčia). 

Septintosios dienos adventistų bažnyčios moksleiviams nariams iškyla problema, 
jeigu abiturientų egzaminai laikomi šeštadienį28. Tuomet rašomas bažnyčios prašy-
mas su paaiškinimu sudaryti sąlygas laikyti egzaminą kitu laiku ir iki šiol prašymai 
buvo patenkinti. 

Informantas Justinas dalijosi patyrimu apie pirmo kurso „cementovkę“: bendra-
kursiai aktyviai skatinę išgerti alkoholio, nors pagal religinius įsitikinimus jis to at-
sisakęs. 

„Ir tiesiog vat buvo, aiškinau, kad mano religiniai įsitikinimai neleidžia gerti 
alkoholio vartoti ir taip toliau, bet jie taip tiesiog nebuvo toje būsenoje, kad jie 
suvoktų, ką aš sakau, ir tiesiog aš pats pasidaviau ir išgėriau tenai, ir paskui labai 
gailėjausi“ (Justinas, 31, Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia).

Informantės Ingos (22 metų), priklausančios Jehovos liudytojams, patirtis teigia-
ma: aukštojoje mokykloje, atskleidusi savo religinį tapatumą, jautė priėmimą ir ben-
drakursių susidomėjimą.

Įsidarbinimo ir darbo situacijos:
„Į tave žiūri kaip per padidintą stiklą“
Daugelis informantų yra susidūrę su tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos 

atvejais, bandydami įsidarbinti arba jau dirbdami. Įsidarbinimo situacijas atsiskleidė 

28   Adventistai švenčia šeštadienį, o ne sekmadienį. 
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Tikėjimo žodžio bažnyčios narių pasakojimai: trys iš penkių informantų, jų nuo-
mone, patyrė netiesioginę diskriminaciją dėl priklausymo religinei bendruomenei. 
Bandant įsidarbinti tokiose valstybinėse institucijose kaip savivaldybė arba švietimo 
įstaigose, teigiama, darbo aprašymai priimami, maloniai bendraujama, sakoma, kad 
atsakymas bus pateiktas vėliau, tačiau procesas tendencingai vilkinamas ir galiausiai 
gaunamas neigiamas atsakymas. Taigi minėti informantai darbą gaudavo tose vieto-
se, kur dirbdavo juos ir jų kompetencijas žinantys pažįstami kolegos. 

„Sakykime, aš dalyvavau tenai Utenoje, ten, konkurse valstybės tarnybos, 
ten, tam tikrą vietą užimti. Nu, kai čia Lietuvoj praktiškai būna, žinot, aš laimė-
jau, bet į tą vietą atėjo kitas žmogus. Ir nuėjau aš pas viršininką tą, jisai priėmė, 
viskas gerai, sako „savo CV palikit, t. t. t. t.“, šnekėjom šnekėjom, jisai žadėjo 
man ten, sakykime, darbą, toks mielas, šnekėjo, bet metus laiko taip suko suko 
suko ir nieko nepasiūlė“ (Saulius, 52, Tikėjimo žodžio bažnyčia). 

Šešiems informantams dėl priklausymo konkrečioms religinėms bendruome-
nėms darbe buvo kilęs klausimas dėl tinkamumo eiti tam tikras pareigas arba kilti 
karjeros laiptais. Sužinojus, kad Daumantas yra Tikėjimo žodžio bažnyčios vadovas 
ir tuo pačiu metu dirba anglų kalbos mokytoju, buvo sušaukta mokyklos taryba ap-
tarti, ar jis gali eiti šias pareigas. Informantas buvo davęs mokyklos direktorei pažadą 
darbo metu neskelbti savo tikėjimo. 

,,Na taip, tas vistiek jausmas, kad ateini ant raudono kilimo direktorės ka-
binete – ten toks didelis stalas, daug susėdę – ir tėveliai, ir mokykloje nemoky-
tojaujantys, bet tam tikri visuomenės atstovai. <…> Na, direktorė priminė tą 
mano pasižadėjimą ir aš dar patikinau dar kartelį, kad aš vaikams tikėjimo 
tikrai neskelbiu“ (Daumantas, 37, Tikėjimo žodžio bažnyčia). 

„Ir jo, direktorė vieną dieną pasikvietė, sako „negražu yra, kad tu ir banke esi 
aukštose pareigose, ir bažnyčioje esi aukštose pareigose, žodžiu, ir ten, ir ten tu esi 
publikuojamas ir kad negerai...“ <…> ,,negerai, kad tu čia gadini banko vardą, 
nes jeigu kas ieško tavęs, išmeta ten google banką, ir išmeta Tikėjimo žodį, ir iš 
karto genda banko reputacija“ (Odeta, 38, Tikėjimo žodžio bažnyčia).

„Kadangi aš visada iš tikrųjų gerai dirbau ir atlikau sąžiningai savo par-
eigas, ir, tarkim, kai eidavo kalba apie kažkokį, galimybes galbūt darbo pobū-
džio, karjeros galimybes, tai aš tiesiog girdėdavau tokią nuomonę, kad, žodžiu, 
su manim viskas kaip ir neblogai būtų, jeigu nebūčiau pasirinkus neteisingos 
krypties, reikia turėti omeny, kad būtent religinės“ (Lina, 44, Tikėjimo žodžio 
bažnyčia).
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„O paskutinė kulminacija buvo ta, kai mane išsikvietė direktorė ir pasakė: 
„mes esam įsitikinę, kad tu negali dirbti mūsų darbe, todėl tu privalai rašyti į 
Švietimo skyrių, į Švietimo ministeriją, nes ir miesto Švietimo skyrius yra tokios 
pačios nuomonės, ir Švietimo skyriaus direktorius, privalai, mes nusprendėm su 
Šiaulių miesto valdžia, kad tu privalai rašyti raštą į Švietimo ministeriją ir gauti 
iš Švietimo ministerijos, iš Vilniaus, kad tu gali dirbti šitą darbą“ (Janina, 50, 
Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia).

„Vaikų namuose, kai dirbau, tai va, tai čia tiksliai nežinau, kas ką kalbėjo, 
neminėsiu nei vardų, nei pavardžių. Tai, tarkim, jie aptarinėjo vaikų teises, nu, 
vis tiek ten vaikų namai ir vaikų teisės – bendradarbiauja tos dvi institucijos. 
Ir ten dirba keli specialistai miesto vaikų teisės ir ten sako „ar jūs žinot, ką jūs 
priėmėt į darbą“. „Nu ką priėmiau?“. „Taigi Tikėjimo žodžio vadovą ten priė-
mėt“. „O tai, kas čia blogai, ką jis daro, vaikus iš kelio išves?“. „Taip, jis vaikus 
išves iš kelio“. Tai, reiškia, vienas specialistas taip sako, o kitas – „jie ant tiek yra 
sugadinti tie vaikų namų globotiniai, kad duok Dieve, kad juos dar atvestum į 
tą doros kelią, tu jo neišvesi“ (Benas, 44, Tikėjimo žodžio bažnyčia).

Kartais informantai jaučia ir žino, jog jų elgesys labai akylai stebimas ir net se-
kamas. Informantas Daumantas dirbo anglų kalbos mokytoju kaimo vietovėje ir iš 
mokyklos direktorės sužinojo, kad juo domėjosi Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).

„Vieną dieną ateina, sako „žinai, tavim domisi STT“. <…> Sako „jau antrą 
kartą ateina su tokiu klausimu, ar žinote, ką esate priėmę, ar žinote, kad jis yra 
iš Tikėjimo žodžio“. <…> Vėlgi išklausinėjo direktorės, kaip jinai mane charak-
terizuoja. Sako „aš tave labai gerai charakterizavau“. Sako „gyniau tave, bet...“ 
(Daumantas, 37, Tikėjimo žodžio bažnyčia).

Krišnos sąmonės bendrijos nariams darbo pasirinkimas tiesiogiai susijęs su jų 
vegetarizmu. Pagal religinius įsitikinimus jie negali dirbti darbuose, kurie susiję su 
mėsos grandine: gamyba, tiekimu, vartojimu ir t. t.

„Dirbdavau su verslo liudijimu ir kartais patardavo mokesčių inspekcijoj, 
pavyzdžiui, sako „tu tom dienom, kada nedirbi, nueik į darbo biržą ir tau nerei-
kės PSD mokėti už tas dienas“, kažkas tokio. Nueini į Darbo biržą, pirmoj eilėj 
tau siūlo, sako „tai tu nori dirbt, ar nenori?“ Tu sakai, kad su verslo liudijimu, 
tai ten niekam nesvarbu. Sako, „va, yra Krekenavos agrofirmoj skerdykloj arba 
dešrų gamykloj darbas“, o tu aiškini, kad tu jau beveik dvidešimt metų vege-
taras, tu gal paskaitas gali skaityt, nu pas juos nėra, to nėra išvis, ką, jie nieko 
negali pasiūlyti“ (Vytautas, 47, Krišnos sąmonės bendrija).
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Septintosios dienos adventistų bažnyčios nariams problemų iškyla tuomet, kai 
reikia dirbti šeštadieniais, o Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčiai – 
sekmadieniais. Tokiais atvejais darbo dienų problemos sprendžiamos asmeniškai 
kalbantis su darbdaviu arba užsitarnavus darbdavio pagarbą ir supratimą, kai šventos 
dienos informantams nebūna paskiriamos kaip darbo dienos. 

Darbinėse situacijose, ypač Tikėjimo žodžio bažnyčioms nariams, gausu pavyz-
džių, kai sulaukiama neigiamų komentarų pačių informantų ar jų religinės bendruo-
menės atžvilgiu. Pastebėtina, jog komentarų pagausėja po žiniasklaidos straipsnių 
arba televizijos laidų, ypač užsakomųjų, susijusių su konkrečių religinių bendruo-
menių tematika. Patys informantai tai vadina kabinėjimusi, pašaipa, panieka, dažnai 
jiems „lipdomos“ sektantų etikėtės. Remiantis LR lygių galimybių įstatymu (2003), 
tai būtų priekabiavimo pavyzdžiai. 

„Visų pirma, man tiesiogiai būdavo pasakoma, kad „tu priklausai sektai“, 
kad „tu esi sektantė“. <...> kai pasirodo kokie nauji straipsniai, tai kas nors vi-
suomet būdavo prikišama man, aiškinama, kad, va, jūsų bendruomenė yra ne-
pakanti, jūsų bendruomenė yra, pas jus vyksta ten, sakykim, savižudybės arba 
kad ta bendruomenė yra skirta kažkokiem nesveikiem žmonėm, kurie neatradę 
savo gyvenimo, žodžiu, po saule, žodžiu, silpniems žmonėms“ (Lina, 44, Tikė-
jimo žodžio bažnyčia). 

„Tarkim, vaikas nei iš šio, nei iš to paklausia: „mokytojau, o jūs sektantas?“ 
(Daumantas, 37, Tikėjimo žodžio bažnyčia).

„ <...> laikinai pardavėju buvau įsidarbinęs. Ir ten, aišku, tokie būdavo vie-
tinis jaunimas, ten „tu žydas, tu judas, ten toks anoks ir taip toliau“ (Benas, 44, 
Tikėjimo žodžio bažnyčia).

Taip pat papildomų problemų iškyla darbinėse situacijose, kai dėl tikėjimo pa-
sikeičia informantų gyvenimo būdas ir įpročiai, pavyzdžiui, nustojamos vartoti sti-
muliuojančios medžiagos, alkoholis, pasikeičia elgesys, ir žmonės jaučiasi taip, tarsi 
turėtų aiškinti kiekvieną savo dvasinį pasikeitimą. Pavyzdžiui, Janina dirba vaikų 
darželyje ir įstaigoje nuo seno egzistuoja tradicija auklėtojoms kartu gerti kavą. 

„I: Taigi ir kaip, versdavo mane, sakydavo: „tu privalai, yra pietų pertrau-
ka“, mūsų ten auklėtojos susirenka į vieną vietą, tos kitos šeimininkėlės – į kitą 
vietą, „tu privalai su visom bendrauti ir gerti kavą“.

T: Ar čia direktorė taip sakydavo?
I: Taip taip, jinai, išsikvietė mane ir sako: „tu privalai eit, Janina, bendraut 

su kolektyvu.“ <…> kaip mes tikim, kad jeigu ten vartoji kavą, alkoholį, taba-
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ką – tu žudai savo kūną. O Kristus sakė – nežudyk. Tai tu pirma save žudai. 
Aš, aišku, nustojau gert kavos. <…> Aš sakiau: „aš negersiu kavos, aš negersiu 
kavos, nes aš supratau, kad tai nuodinga“ (Janina, 50, Pastarųjų dienų šventųjų 
Jėzaus Kristaus bažnyčia). 

Taigi informantai įsidarbinimo ir darbo situacijose dėl priklausymo religinių mažu-
mų bendruomenėms patiria tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją bei priekabiavimą. 

Karitatyvinė veikla:
„Jie žiūri ne į darbus, bet žiūri į pavadinimą“
Problemos, vykdant karitatyvinę veiklą, atsiskleidė iš Tikėjimo žodžio bažnyčios 

bei Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios informantų pasakojimų. Svar-
biausias dalykas – kliūtys norint vykdyti karitatyvinę veiklą dėl to, kad jie priklauso 
konkrečioms religinėms bendruomenėms. Dažniausiai draudimai ateina iš katalikų 
bažnyčios pusės, kai galutinį sprendimą priima vietinis dvasininkas. Jų pačių pagei-
davimas – būti atviromis bendruomenėmis, vykdančiomis tarnystės veiklą.

„Jeigu mes norime teikti kažkokią tai pagalbą, gailestintumo pagalbą tam 
tikros įstaigoms – senelių namams, globos namams, tai, manau, kad tikrai visi 
geros valios žmonės turėtų teisę tai daryti, o ne tiktai tos religinės bendruome-
nės, kurios yra pripažįstamos kaip tradicinės“ (Lina, 44, Tikėjimo žodžio baž-
nyčia).

Keturi informantai iš Tikėjimo žodžio bažnyčios minėjo problemas, su kuriomis susi-
dūrė vykdydami karitatyvinę veiklą. Daugiausia sunkumų Tikėjimo žodžio bažnyčios na-
riams kilo vykdant kasmetę akciją „Vaikų Kalėdos“29: arba iš viso nebuvo leidžiama vykdyti 
veiklos, arba būdavo nutraukiama jau įpusėjusi veikla, kartais su pasiaiškinimais. Jeigu ren-

29  Akciją „Vaikų Kalėdos“ organizuoja Franklino Grahamo vadovaujama organizacija „Samariečio krep-
šys“ – Amerikoje įsikūrusi labdaringa nedenominacinė krikščioniška organizacija, teikianti įvairią pagalbą 
visame pasaulyje kenčiantiems žmonėms. Ši akcija yra didžiausias ekumeniškai vykdomas labdaros pro-
jektas Lietuvoje. Prieš Kalėdas Amerikoje, Kanadoje bei daugelyje Vakarų Europos šalių įvairios organi-
zacijos ir bažnyčios, vaikai ir suaugusieji į spalvotu popieriumi apklijuotas batų dėžutes surenka dovanas 
vaikams. Vėliau šios dovanos kartu su knygelėmis, pasakojančiomis apie Jėzaus Kristaus Evangeliją, siun-
čiamos į nepasiturinčias šalis. Pagal susitarimą „Samariečio krepšio“ organizacija šį darbą patiki krikš-
čionių bendruomenėms. Dovanas iš „Samariečio krepšio“ Lietuvoje priima, sandėliavimą ir paskirstymą 
kitoms krikščionių bendruomenėms koordinuoja Krikščionių bendrija „Tikėjimo žodis“. „Samariečio 
krepšys“ kalėdines dovanas į Lietuvą siunčia nuo 1998 m. 
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ginio neleisdavo organizuoti paskutinę minutę, kai dovanos jau būdavo paruoštos, jas tie-
siog perduodavo mokyklos direktorei išdalyti su prašymu paminėti žinią apie Jėzų Kristų. 

„Ir vieną kartą mes miestelio vidurinėje mokykloje padarėm tokį rengi-
nį – didelis renginys buvo: ten gal virš 400 vaikų buvo susirinkę ir viskas buvo 
puikiai, visi buvo patenkinti. Ir šito viso renginio pabaigoje mes pasakėm, kad 
čia – Tikėjimo žodžio bažnyčia dalyvauja. Ir kai tik išgirdo – Tikėjimo žodžio 
bažnyčia – iš karto reagavo direktorė: pasikvietė kunigą, pasikvietė pavaduotoją 
ir ten keli mokytojai buvo, jie susėdo, pasikvietė mus į mokytojų kambarį ir mes 
buvom dviese, ir mes, nu, tokiam tardyme buvome. Ir mus pradėjo tardyti, kas 
jum leido, kas jūs tokie ir t. t. t. t.“ (Saulius, 52, Tikėjimo žodžio bažnyčia). 

„Pavyzdžiui, tu iš pradžių susitari su kokia nors mokyklos direktore, su se-
niūnu. Jau prieš pat renginį pasako „ne, negalim“. Tu suplanuoji, viską, važiuoji. 
„Nu, ne, nu, nes kunigas, klebonas ten tarė žodį, kad čia blogai, čia neaišku, kas 
atvažiuoja“ (Benas, 44, Tikėjimo žodžio bažnyčia).

Informantas Benas vieną kartą yra bandęs kreiptis tiesiogiai į vietinį kunigą ir 
prašyti jo leidimo išdalyti dovanėles, tačiau jam nepasisekė.

„Atsimenu, irgi norėjau ir paskambinau. Ai, galvojau, vis tiek klebonas yra 
galva ir paskambinsiu, pasiūlysiu jam, prisistačiau mandagiai, sakau: „norim 
atvažiuot, išdalint dovanėles“. „Tai ko tu čia dabar važiuoji apaštalaut?“ (Benas, 
44, Tikėjimo žodžio bažnyčia).

Septyni informantai minėjo situacijas, kai vienaip ar kitaip katalikų bažnyčia 
trukdė religinei bendruomenei vykdyti savo veiklas. Pavyzdžiui, Kultūros namuose 
dažnai draudžiama organizuoti renginius, nes jie įprastai būna parapijos namų kie-
me ar bažnyčios šventoriuje, tuomet realią galią turi ne Kultūros namų direktorius, 
o klebonas / kunigas. Informantas yra tekę girdėti, kad mažesniuose miesteliuose ar 
kaimų vietovėse per mišias kunigai sakydavo: 

„Kai savo laiku buvo pamokslai, kad jeigu ten eisite – bus tas ir anas, nelai-
dosim, nekrikštysim“ (Daumantas, 37, Tikėjimo žodžio bažnyčia).

Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios nariai taip pat susiduria su 
įvairiomis situacijomis, kai vietinis katalikų dvasininkas neleidžia vykdyti tarnystės 
veiklos dėl to, kad jie yra konkreti religinė bendruomenė.
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„Kaip minėjau, kad vat senelių namai, kad mes norime lankyti juos, palai-
kyti jiems kompaniją, pagiedoti, nes jiems labai patinka, kai jaunimas gieda. 
Tai tiesiog ateina kažkoks iš katalikų bažnyčios kunigas ir tiesiog mums fiziškai 
uždaro duris, kad mes nepageidaujami esame su savo kažkokiomis tai iškrai-
pytomis dogmomis ar ar doktrinomis“ (Justinas, 31, Pastarųjų dienų šventųjų 
Jėzaus Kristaus bažnyčia). 

Šiame kontekste verta paminėti vieną atvejį: Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus 
Kristaus bažnyčios nauja narė susirgo vėžiu ir iš ligoninės skambino savo misionie-
riams, kad ją aplankytų, nes „aš turbūt mirsiu šį vakarą ir jie stengiasi mane palai-
doti katalikiškai, ir aš to nenoriu, ateik, padėk man“. Tačiau, nepaisant misionierių ir 
bažnyčios skyriaus prezidento noro aplankyti moterį ligoninėje pasikalbėti, ligonės 
šeima jų neįsileido. 

„Ir jie tada, ir mes sakėm „kodėl kodėl?“ – „nu, jūs esat sekta“, „ne, mes 
krikščioniška bažnyčia, mes krikščionys“, „ne, jūs sekta“ (Džimas, 20, Pastarųjų 
dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia). 

Vėliau bažnyčios prezidentui pavyko pasikalbėti su šeimos nariais ir jis išsiaiš-
kino, jog šeima labiausiai bijo, kad jie privers ligonę pasirašyti dokumentą perduoti 
savo turtą. Taip pat manė, jog slapta gali būti parašytas testamentas, todėl pasiūlė 
kompromisą: 

„Mes vis tiek jūsų neprileisim iki jos, vat, kai jinai numirs, tai tada kapą 
galėsite aplankyti, mes tada įsitikinsime, kai praeis tas laikas“ (Mykolas, 52, 
Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia). 

Trys informantai pasakojo, kad jų religinės bendruomenės ir nėra diskriminuoja-
mi, jeigu nesiafišuoja, nevykdo veiklos, savo religinį tapatumą palieka neatskleistą. 

 
„Jeigu niekur nelendam, tai niekas ir neprieštarauja, bet jeigu pradedam 

kažką tai daryti, tai mes jaučiame tai, iš tikrųjų, kad kiša pagalius į ratus mums“ 
(Justinas, 31, Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia). 

Taigi kliūtis vykdyti karitatyvinę veiklą Tikėjimo žodžio ir Pastarųjų dienų šven-
tųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios nariams dažniausiai kelia katalikų bažnyčios dvasinin-
kai, demonstruodami simbolinę savo galią  miestų, miestelių ar kaimo vietovėse. Šios 
dienos empirinio tyrimo duomenimis, religinių mažumų bendruomenės tik vienu 
atveju gali išvengti konfliktinių situacijų – atsisakiusios vykdyti karitatyvinę veiklą.
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Religinės bendruomenės diskriminacija:
„Diskriminacija prieš bažnyčią,
ne prieš tave kaip žmogų“
Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios misionieriai susidūrė su dide-

liu visuomenės nepasitikėjimu jais ir jų bažnyčia. Informantai kalba, jog lietuviai yra 
knesofobiški30, nes vos išgirdę kitos – nelietuviškos – kalbos akcentą „pastato sieną“. 
Misionieriaudami informantai yra girdėję įvairių dalykų apie bažnyčios narius: kad 
naktį jiems „užauga ragai“ arba jie „pavirsta asilais“, kad iš bažnyčios pašalintiems 
nariams nukertamos rankų ir kojų galūnės, kad jie yra sekta, kad jie nėra krikščionys, 
kad atima turimą būstą iš bažnyčios narių. 

„Žmonės, aš susidūręs su tokia, nežinau, pasaka, nežinau, kad mes norime, 
kad žmonės prisijungtų prie mūsų bažnyčios ir tada jiems reikėtų užleisti savo 
butą mums ir kad mes pavogtume jų butą. <…> Ir susidūręs labai dažnai su 
tokia nuomone ir irgi tai netiesa, mes nenorim, aš turiu savo namus Amerikoje, 
aš nenoriu“ (Tomas, 20, Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia). 

Du Tikėjimo žodžio bažnyčios informantai pasakojo, kas nutiko vietinėje spaudoje pa-
sirodžius straipsniams apie juos arba jų religinę bendruomenę. Informantui Sauliui (52) tai 
buvo jo tinkamumo užimti pareigas darbe kvestionavimas, informantui Benui vietinis kle-
bonas išvardijo pavojingas religines bendruomenes, tarp kurių pateko ir Tikėjimo žodžio 
bažnyčia. Abiem atvejais informantai įžvelgė, jog tai „daugiau mestas akmuo buvo į Tikėji-
mo žodžio bažnyčią“. Nė vienas atsakomasis straipsnis parašytas nebuvo. Informantas Be-
nas ketino parašyti atsakomąjį apologetinį straipsnį apie tai, jog Tikėjimo žodžio bažnyčia 
nėra sekta, tačiau susilaikė išklausęs laikraščio redaktoriaus pažadą ir patarimą: 

„Prižadu, prižadu daugiau apie jus blogo straipsnio niekada nebus, tikrai, 
bet aš jums linkiu nesivelt į karą šitą, nieko jūs nerašykit, nes jūs užvirsit tokią 
košę! Geriau nepradėkit“ (Benas, 44, Tikėjimo žodžio bažnyčia).

Septyni informantai dėl priklausymo religinei bendruomenei negalėjo gauti pa-
talpų nuolatiniams savo bendruomenėms susitikimams arba viešiems renginiams. 
Informantė Silvija organizavo Sachadža jogos pristatymą mažame miestelyje. Prieš 
mėnesį buvo susitarta su Kultūros namų direktore, iškabinti skelbimai. Jau vykdama 
į renginį informantė sulaukė skambučio, kad laukia rimtas pokalbis: 

30  Ksenofobija – perdėtas nepalankumas arba priešiškumas svetimšaliams ir tam, kas svetimšališka. 
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„Atvažiuojame, ateinam į Kultūros namus, atsidaro durys direktorės kabi-
neto ir stovi kunigas visu gražumu – aukštas, jaunas, didelis ir iškart pradėjo 
pulti: „bedieviai, jo, jūs bedieviai, kodėl čia atėjot į mano parapiją, aš neleisiu 
savo ganomų avelių išvesti iš kelio“ (Silvija, 59, Sachadža joga). 

„Čia buvo visai neseniai, mano vyras organizavo tokio įžymaus lektoriaus pas-
kaitas – jisai astrologas gan įžymus ir pasaulietiniam, bet jisai čia iš Rusijos yra, 
keliaujantis pamokslautojas tiesiog yra. Ir jisai viename viešbutyje tenai rado salę 
ir ją norėjo ten užsakyti, rezervuoti, jisai su administratore kalbėjo, nu, kuri atsa-
kinga už nuomą salės. Pasakė taip ir taip, organizuojam tokią paskaitą ir paklau-
sė, ar laisva salė. Pažiūrėjo grafikus – viskas gerai, viskas laisva, viskas tvarkoj, 
paskui jinai paprašė konkrečiau atsiųsti, nu, tuos laikus ir vyras atsiuntė skelbimą, 
nu, vat su to lektoriaus. Po pusvalandžio jinai skambina ir sako: „atsiprašau, vat, 
neapsižiūrėjom, vat, mūsų čia seni klientai užsisakė salę“, nu, ta prasme, atšaukė 
mum tą rezervaciją, nors prieš pat pusvalandį sakė, kad viskas gerai, kad galit bet 
kada užeiti pasižiūrėti“ (Vilma, 35, Krišnos sąmonės bendrija).

 „Ėjau į savivaldybę, į Švietimo skyrių pas vedėją, nežinau, kiek dabar čia 
metų, bet eilę metų jau... Tai nuėjau, prisistačiau, nu, aišku, viskas gražiai, pa-
doriai, pagarbiai, kaip sako, politiškai korektiškai. „Atsakymą mes jums duosim 
po pietų, prašom ateiti“. Bet jau atsakymas buvo iš anksto nulemtas, tiktais nu 
gi vistiek, mes gi suprantam... Va, nu, ir aš ateinu, jo jau nėra, bet sekretorė per-
duoda „atsakymas neigiamas“. O mes norėjom dalinti kažkurioj mokykloj – vi-
durinėj, pagrindinėj mokykloj tas dovanėles, vėlgi. Tiesiog vaidinimą parodysim 
ir norim padovanoti dovanėles“ (Benas, 44, Tikėjimo žodžio bažnyčia). 

Pora informantų minėjo iš pradžių patirtą kaimynų nepasitikėjimą. Spaudoje buvo 
pasirodęs straipsnis, kad vietiniai gyventojai išsigando krišnaitų (viename kaime buria-
si Krišnos sąmonę išpažįstančių asmenų bendruomenė). Informantė Odeta pastebėjo: 
vos atsikėlus į naują būstą, kaimynai jau žinojo, kad jie iš Tikėjimo žodžio bažnyčios. 

„Iš gyventojų toks buvo atstumo laikymasis, šaltumas ir toks, kad nepadėti 
niekuo, nekalbėti, nesikišti“ (Odeta, 38, Tikėjimo žodžio bažnyčia).

Galima paminėti ir dar porą atvejų. Prie informanto Daumanto (37) namų vieną 
naktį paaugliai išdaužė lauko šviestuvus. Pabandęs aiškintis, kodėl jie taip pasielgė, 
išgirdo: „todėl, kad mano draugams nepatiko Jūsų tikėjimas“. Pasiskundusi policijai, 
kad girtas vyras neįleidžia jos su vaikais į namus, informantė Janina (50) nusivylė: 
„aš prašiau policijos įleisti į namus, o jie pasakė: „esat sektantai – susitarkit, kad vyras 
jums atiduotų raktus, mes čia esam ne prie ko“. Policija – ne prie ko!“
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Atskirai aptarti reikėtų Vilniaus krikščionių mokyklą, įsteigtą prieš dvidešimt metų. Kaip 
sako informantė Odeta, „nebuvo dienos mokykloje, kad mes eitume per lengvą laiką“. Pir-
miausia teko sutvarkyti administracinius reikalus. Pavyzdžiui, Švietimo ir mokslo ministerijo-
je buvo „dingę“ mokyklos steigimo dokumentai, mokyklos licenzija dažniausiai būdavo pratę-
siama tik prasidėjus mokslo metams. Įsigijus nuosavą mokyklos pastatą, kurį reikėjo tvarkyti, 
su kita mokykla buvo pasirašyta kelių klasių nuomos sutartis, kol bus baigtas remontas: 

„Viskas ten kaip ir tvarkingai gerai iki kol 31 rugpjūčio direktorius gavo savi-
valdybės, būtent Švietimo skyriaus Skerstenio įspėjimą, kad, žodžiu, kad negali 
mūsų mokyklai duoti patalpų ir turi mus „išmesti“ iš savo mokyklos“ (Odeta, 
38, Tikėjimo žodžio bažnyčia). 

Net gavus prezidento Valdo Adamkaus rekomendaciją skirti mokyklai patalpas, 
Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojai vis siųsdavo neigiamus atsakymus. Savival-
dybė neišduodavo mokyklos pašto dėžutės, neleisdavo dalyvauti direktorių susirin-
kimuose, nesiųsdavo informacijos apie moksleivių konkursus ir mieste vykstančius 
renginius, nelikdavo mokykloms skirtų leidyklų knygų. Prašytus dalykus mokykla 
gaudavo po daug ilgesnio laiko. 

„Pavyzdžiui, leidyklos dovanoja ten, leidykla nusprendžia dovanoti visoms 
Lietuvos mokykloms savo išleistą kažkokią knygą. Ir tai vat Savivaldybė dalina, 
Švietimo skyrius vat dalina visoms mokykloms. Mes esam, kaip nežinau kas, ta 
prasme, man, pavyzdžiui, pasako: „mes duodam kai kuriom po vieną knygą, 
kai kuriom – po dvi, jeigu liks – ateikit už savaitės, duosim ir jums, bet kažin, ar 
liks“. Ir dažniausiai nelieka“ (Odeta, 38, Tikėjimo žodžio bažnyčia). 

„Ir tiesiog tų pačių dalykų prašydavau po dešimt kartų, tiesiog eini ir prašai: 
„gal jau mums galėtumėte duoti pašto dėžutę mokyklai ?“ Ateini ir sakai: „gal 
galėtumėte mūsų mokyklai siųsti informaciją taip pat, kaip ir visoms?“ arba 
„duoti ten dėžutę, į kurią dedama informaciją mokykloms?“ Aišku, ten ir re-
klaminė dedama, bet visokia ir visos mokyklos Vilniuje turi. Pavyzdžiui, sako: 
„dėžučių dabar nėra, laisvų dėžučių nėra“. Gerai, sakai: „už kiek laiko ateiti 
sekantį kartą?“ Nu, jie ten, aišku, užmeta daug laiko, bet už kiek laiko ateini, vėl 
paprašai tos dėžutės, sako: „ne, dabar ten nėra ir ten dar kažkas“ (Odeta, 38, 
Tikėjimo žodžio bažnyčia). 

Šalia vis dar egzistuojančio diskriminacinio požiūrio į religinių mažumų ben-
druomenių narius, pastebimos ir gerosios patirtys: ilgainiui besikeičiantis į gera žmo-
nių požiūris. Užfiksuotas ir teigiamas savivaldybės bendradarbiavimas su religinėmis 
bendruomenėmis. 
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„Žmonių tai keičiasi, žmonių keičiasi į gera tas, kad niekas netrukdo tau pa-
mokslauti ten, vat, gatvėse būna eisenos, niekas vot niekas nesikiša“ (Vytautas, 
47, Krišnos sąmonės bendrija).

Atskirai galima paminėti Biržus, kur gyvuoja teigiamos savivaldybės ir krikščio-
niškų religinių bendruomenių bendradarbiavimo patirtys. Šis teigiamo pobūdžio 
bendradarbiavimas informantei suteikia saviraiškos laisvės jausmą. 

„Mūsų rajone yra labai daug denominacijų31, berods, devynios, dabar bijau su-
klysti, skirtingos bažnyčios, ane. Tai mūsų savivaldybė turi labai teigiamą ir gerą 
patirtį, dirbdama su krikščionimis, jos visos yra krikščioniškos ir joms buvo didžiulis 
pliusas, kai aš pradėjau socialinę veiklą tai, kad ir mano veikla yra remiama adven-
tistų bažnyčios“ (Asta, 30, Septintosios dienos adventistų bažnyčia).

Tikėjimo žodžio bažnyčios informantai mini ekumenines32 mišias Bernardinų 
bažnyčioje, taip pat kasmetines ekumenines savaites, bendradarbiavimą su sekmi-
ninkais, baptistais, evangelikais reformatais. Taip pat tikimasi, jog pasikeitęs katalikų 
bažnyčios vadovas prisidės prie ekumeninių tradicijų tąsos ir plėtros. Teigiamos pa-
tirtys ir su Lietuvos skautais:

„Vasarą vyko didžiulis didžiulė stovykla visos Lietuvos skautų, tai, tarkim, 
mane ten kvietė katalikai, kurie buvo atsakingi už dvasinę programą, mane 
kvietė kaip vieną iš sielovadininkų, tiesiog sielovadininkas evangelikams, mano 
numeris buvo kaip sielovadininko – dieną naktį gali skambinti, jeigu vaikas turi 
kažkokią problemą, gali pasikalbėt ir taip toliau, arba, tarkime, reikėjo pravedi-
nėti dvasines valandėles – manim pilnai pasitikėjo arba kvietė diskusijų pravesti 
religine tema“ (Daumantas, 37, Tikėjimo žodžio bažnyčia).

Septintosios dienos adventistų bažnyčia kartu su Caritu bendradarbiauja jau dve-
jus metus vykdydami projektą „Skurstančių savaitgalinės pagalbos punktas“ – teikia 
pagalbą vienišoms daugiavaikėms motinoms.

31 Denominacija – religinė bendruomenė, telkianti didelį tikinčiųjų skaičių, tačiau neužimanti visuomenėje 
    vyraujančios religinės bendruomenės statuso. 
32 Ekumenizmas – krikščioniškų bendruomenių judėjimas dėl susivienijimo. 
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Diskriminacijos priežastys:
„Žmonės bijo, ko nežino“
Šiame skyriuje pateikti pamąstymai apie galimas diskriminacijos priežastis. In-

formantai tiki, kad žmonės gali turėti kitokią nuomonę, kad turi žodžio laisvę ir kad 
žmonių nuomonę pakeisti labai sudėtinga, ypač jeigu jie iš tiesų nesidomi. Svarsto-
ma, gal ilgainiui keisis ir požiūris, nes dabartinė karta turi daugiau galimybių keliauti, 
pažinti pasaulį ir religinę jo įvairovę, o vyresnioji karta negalėjo to patirti. Informan-
tai pabrėžia turintys teisę išpažinti pasirinktą tikėjimą. 

Pagrindine priežastimi, kodėl vyksta religinių mažumų bendruomenių narių dis-
kriminacija, informantai išskiria žmonių nežinojimą ir neišmanymą. Žmonės pai-
nioja religijas ir religines bendruomenes, priskirdami visas jiems žinomas ypatybes. 

„Ir jie, žmonės, kurie nesusigaudo, kas kur yra, kokia pakraipa yra ir jie 
viską suplaka Tikėjimo žodžiui: tai Tikėjimo žodis ir dainuoja Hari Krišna, ir 
Tikėjimo žodis dalina žurnaliukus Bokštas, kur ten jehovistai, Jehovos liudytojai 
dalina, ir Tikėjimo žodis, vienu žodžiu, viską daro, reikia vat priimti, kad čia 
va mes esam. Iš esmės žmonės nesupranta ir jiem lengviau ant vienos bažnyčios 
viską suverst“ (Saulius, 52, Tikėjimo žodžio bažnyčia). 

„Bet man visada stebina, kad kartais aš, misionierius, sakau: „aš misio-
nierius iš Jėzaus Kristaus bažnyčios“ ir po to: „nu netikiu, kad esi krikščionis“. 
Aš iš Jėzaus Kristaus bažnyčios, žmogau, ta prasme, kad mes tikim, kad Jėzus 
Kristus yra mūsų gelbėtojas. Tai jeigu žmonės tiesiog suprastų, kad mes tikrai 
esam krikščionys, mes tikim tuo – dešimt Dievo įsakymų ir toliau pas mus taip 
yra padaryta, tai padarytų mano darbą labai lengvesnį“ (Tomas, 20, Pastarųjų 
dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia). 

„Susiduriu, kad suaaugę nesigaudo, kas yra kas ir klausia tokių klausimų, 
kur galvoji: „žmogau žmogau, tu gi su aukštuoju, tu gi po Vilniaus universiteto, 
tu klausi tokio religijos elementoriaus, kuo skiriasi, o katalikai – tai irgi krikš-
čionys?“, sužinoję, kad mes krikščionys, nu, tokį…“ (Daumantas, 37, Tikėjimo 
žodžio bažnyčia).

Informantai savo ruožtu pasiūlė keletą būdų, kaip šviesti Lietuvos visuomenę. 
Pirma, religinis švietimas turėtų prasidėti jau mokyklose, praplėtus tikybos pamokų 
turinį. Antra, vieningai pasisako, kad žmonės iš patikimų šaltinių turi gauti daugiau 
informacijos apie religinių mažumų bendruomenes. Galiausiai, keli minėjo, jog dia-
logui ir diskusijai palaikyti būtų labai naudinga suorganizuoti konferenciją, kurioje 
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dalyvautų atstovai tiek iš tradicinių, tiek iš tradicinėmis nesančių religinių bendruo-
menių, susijusių valstybinių įstaigų. Krišnos sąmonės bendrijos nariai pageidautų, 
kad vegetarinis maitinimas kaip alternatyva atsirastų darželiuose, mokyklose, aukš-
tosiose mokyklose; pavyzdžiui, yra krišnaitų, norinčių studijuoti Karo akademijoje ir 
tarnauti Lietuvai, bet negalinčių to daryti dėl mitybos. 

Didelė dalis informantų minėjo, jog diskriminacija pirmiausia įtvirtinta įstaty-
mų lygmeniu, nes išskiriamos tradicinės ir netradicinės religijos, o dėl to atsiranda 
teikiamos socialinės išmokos, lengvatos ir t. t. Taigi taip įvedama savotiška „kastų“ 
sistema, kai vieni yra „lygūs“, o kiti – „lygesni“. Pastebėtina, kad socialinių išmokų 
teikimas vienos religinės bendruomenės dvasininkams kelia pasipiktinimą ir nusivy-
limą religinių mažumų bendruomenių nariams. 

 „Aš kaip pilietė, tarkim, ir kaip mokanti mokesčius, aš tikrai, na, nenorė-
čiau, kad tam tikros lengvatos būtų teikiamos vienoms religinėms bendruome-
nėms, visiškai ignoruojant kitas religines bendruomenes, bet kokios lengvatos 
šiuo atveju“ (Lina, 44, Tikėjimo žodžio bažnyčia).

„Lietuvoj, aišku, tas diskriminacinis momentas ir yra, kada paskirsto – tu 
tradicinis, tu netradicinis, tu pripažintas, tu nepripažintas. Nu, ir tokie gauna-
si – čia jau aukščiausia rūšis, čia žemesnė rūšis, o čia išvis kažkokie, nežinau, 
marginalai, ar dar kažką“ (Benas, 44, Tikėjimo žodžio bažnyčia).

Informantai patys svarsto priežastis, kodėl jų religinės bendruomenės ir jų atstovai 
yra diskriminuojami. Tikėjimo žodžio bažnyčios nariai pripažįsta, kad žmonių nuo-
monę ir įvaizdį apie bažnyčią suformavo žiniasklaida, ir, ypač, užsakomieji straips-
niai prieš dvidešimt metų. Jie suvokia, kad žmonių akyse šios bažnyčios įvaizdis per 
tą laiką beveik nepakito. Bažnyčios laikotarpį prieš dvidešimt metų laiko „jaunyste“ ir 
pripažįsta, jog tuo metu jai buvo būdingas tam tikras radikalumas, informantės Ode-
tos (38) žodžiais, „tiesiog tokia ugnis su daug triukšmo ir daug tokių emocijų, kuri, 
va, bręstant žmogui perauga į išmintį ir ramybę“. Keturi informantai iš šios bažnyčios 
kalba apie atsakomųjų straipsnių poreikį ir būtinybę spaudoje ir kad „krikščioniškas 
romumas šiuo atveju yra neteisingas“: 

„Tai žiniasklaidoj, vėlgi, viešinime visam, tai, mano manymu, taip įvardi-
nu – penki : nulis suspardyta į mūsų vartus“ (Daumantas, 37, Tikėjimo žodžio 
bažnyčia). 

Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios nariai mano, jog daugeliui vi-
suomenės narių nepasitikėjimą ir įtarumą jų religine bendruomene kelia kas mėnesį 
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renkama dešimtinė33. Misionieriai Lietuvoje pastebėjo, jog žmonės „bijo“ kostiumuo-
tų asmenų, sukeliančių atstūmimo jausmą. 

Dar viena priežastis, kodėl, informantų manymu, į juos žiūrima įtariai, – besiski-
riantys valgymo ir gėrimo įpročiai. Dėl to atsisako dalyvauti vakarėliuose, pobūviuo-
se su artimaisiais arba bendradarbiais, o vėliau jau nebekviečiami. Informantai mano 
sukeliantys kaltės jausmą žmonėms, kurie vis dar vartoja stimuliuojančias medžia-
gas, alkoholį ir t. t.

„Pavyzdžiui, daug kartų aš esu kviečiamas į balius, aš tiesiog pasakau „ne-
vartoju alkoholio ir jeigu jūs norit mane tokį turėt baltą varną, ateisiu“ (Justi-
nas, 31, Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia).

Kita priežastis, kodėl vyksta diskriminacija, – religinė informantų pozicija nekonf-
liktuoti, taikiai priimti įvykių tėkmę, o tai iš esmės padeda pagrindą diskriminacijos 
tąsai. Pastebėta, kad tyrime dalyvavusios paauglės nėra taip giliai perėmusios nekonf-
liktavimo pozicijos ir dažnai tiesiai pasako savo nuomonę, bando save apginti. Tyrimas 
atskleidė ir kelias išimtis, kai informantai pakovodavo už savo poziciją. Pavyzdžiui, in-
formantė Silvija (59) iš Sachadža jogos pademonstravo ryžtą ir atkaklumą pasipriešinti 
katalikų kunigo draudimui organizuoti savo religinės bendruomenės pristatymą Kul-
tūros namų patalpose – nuvažiavo ir pas miestelio seniūną prašyti leidimo (seniūnas 
neprieštaravo kunigo sprendimui). Informantė Janina (50) iš Pastarųjų dienų šventųjų 
Jėzaus Kristaus bažnyčios nusprendė nerašyti rašto Švietimo ir mokslo ministerijai dėl 
tinkamumo atlikti pareigas, bet savo direktorei pasakė: „aš galiu ir žinau, kad galiu šitą 
darbą dirbti, bet jeigu jūs galvojate, kad aš negaliu šito darbo darbo dirbti, jūs man 
įrodykite“, – ir niekas negalėjo pateikti įrodymų. Informantų reakcija į diskriminaciją 
priklauso ir nuo asmens charakterio ypatybių, tačiau, kaip parodė tyrimo rezultatai, 
religiniai principai išlaiko viršenybę jų vertybių skalėje. 

 
„Ne, tai aš akių nedraskau, nėra, man net tokio noro nėra, kad ten įrodinėt, 

kad aš ten teisus ar dar kažką, ne, net tokios minties net nėra. Tiesiog aš vadovau-
juosi tokiais Jėzaus žodžiais, sako: „įeisite į kurį miestą, jus ten priims, ar į namus 
kažkokius, gerai, ta ramybė, kurią jūs turit, tegu būna ant jūsų namų ta ramybė – 
bus palaiminimas. Bet jeigu kažkas jūsų nepriima ar išmeta, dulkes nusivalykit 
nuo to miesto ir išeikit“. Nu, nepriėmė – žmonės nenori palaiminimo ir nereikia, 
Kristaus nereikia – išeini ir viskas“ (Benas, 44, Tikėjimo žodžio bažnyčia).

33 Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios nariai praktikuoja biblinius dešimtinės principus au-
kodami Bažnyčiai 10 proc. savo pajamų. Bažnyčios nariai tiki, kad dešimtinės mokėjimas rodo dėkingumą 
Dievui, atneša ir dvasinių, ir laikinųjų palaiminimų. 



RELIGINIŲ MAŽUMŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMAS LIETUVOJE:  PROBLEMOS IR REKOMENDACIJOS

- 155 -

„Mūsų tokia pozicija, kaip iš vadovų toks nurodymas, kad niekada nesivelkite 
į ginčus – būkite geri ir viską galima išspręsti ilgalaikiai, ateis laikas ir jie tiesiog 
suvoks“ (Justinas, 31, Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia).

Tik vienas iškėlė klausimą apie teisinių žinių, susijusių su religijos išpažinimo 
laisve, trūkumą, kuris trukdo aktyviau ginti savo religinių bendruomenių narių inte-
resus. Kaip bebūtų, tikriausiai ir šiuo atveju religiniai principai užimtų viršenybę.

 
„Mes paprastai esame nelabai susipažinę su savo teisėmis galbūt, būtent 

konstitucinėmis teisėmis, kas liečia išpažinimo laisvę tos religijos ir praktikavi-
mą, tai nelabai mes iki tiek pažengę esam“ (Justinas, 31, Pastarųjų dienų šven-
tųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia).

Informantai mano, kad jų vertinimui didelę įtaką daro ankstesnė kitų žmonių pa-
tirtis, susijusi su asmenimis iš religinių mažumų bendruomenių ir, šiuo atveju, būtent 
neigiamų precedentų įtaka. Pavyzdžiui, informantė Janina (50) nuomone, bendra-
darbės vaikų darželyje buvo išsigandusios dėl jos tikėjimo, nes jau turėjo ankstesnę 
neigiamą patirtį su Jehovos liudytojais. Tuo metu motinos griežtai išreiškė savo no-
rus, kad vaikai nedalyvautų bendrose šventėse, nevalgytų tortų ir pan. Informantas 
Saulius (52) įsitikinęs, kad nebuvo priimtas dirbti mokyklos psichologu dėl nesenos 
direktorės patirties su pradinių klasių mokytoja, kuri priklausė Tikėjimo žodžio baž-
nyčiai ir liepdavo vaikams per pamokas melstis. 

Keli informantai išreiškė nuomonę apie ekumenizmą, kuris, jų nuomone, vyksta 
daugiau aukštesniu lygiu, bet nepasiekia provincijos.  

 
„A, pasakysiu taip, kad kas liečia denominacinių šitų reikalų – tai čia daugiau 

gal aukštesniam lygyje eina: mūsų bendrijos vyriausiasis pastorius ten eina, būna 
religiniai pusryčiai, prezidentūroj ar dar kažkur, jie ten bendrauja, ekumeniniai 
kažkokie tai susirinkimai – tai jie vienas kitą kviečia, tai vienur, tai kitur – tai tenai, 
ten aukštesniam lygyje. O kas liečia šitam žemesniam lygy, provincialiam – tai mes, 
žinokite, nes reikalas tame, kad ten galbūt liberalesnis požiūris, o čia toks konserva-
tyvesnis. Tai jie, nu va, taip neprisileidžia. Aš galbūt ir norėčiau bendrauti, norėčiau, 
bet jie jie nori būti vienvaldžiais“ (Saulius, 52, Tikėjimo žodžio bažnyčia).

Gal ir dėl to, kad ekumenizmas labiau plėtojamas didžiuosiuose miestuose, o ma-
žesniuose – tiesiog būna „dalinis“. Informantui Benui (44) per Kalėdines ekumenines 
pamaldas buvo suteikta sakykla dešimčiai minučių:

„Aš ėjau, tas toksai klebonas – jis toks fainas, jaunas irgi, bet taip: „tik, Be-
nai, žiūrėk, kad nebūtų jokių nuosėdų“. Nu, man einant į sakyklą, lipant, kad 
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nebūtų nuosėdų, nes bijo, kad aš nepradėčiau ten, bet aš gi nesu kažkoks tai – 
mes normalūs žmonės ir ten skaičiau iš laiško Efeziečiams“ (Benas, 44, Tikėji-
mo žodžio bažnyčia). 

Nors ekumenizmo atgarsiai vos girdimi mažesniuose Lietuvos miestuose, krikš-
čioniškų religinių mažumų bendruomenių nariai tikisi ir viliasi konkretesnių ir la-
biau apčiuopiamų bendradarbiavimo apraiškų artimoje ateityje. 

Diskriminacijos pasekmės:
„Jautiesi labai apribotas Lietuvoj“
Diskriminacija, informantų manymu, sukelia įvairaus pobūdžio pasekmių. Įdomu 

pastebėti, jog net keletas informantų, paklausti apie patiriamą diskriminaciją, paminėda-
vo istorinį momentą „ant laužų nedegino, akmenim nemėtė“ ir toliau pasakodavo savo 
patyrimus, tarsi tai būtų savotiškas atskaitos taškas arba palyginamasis momentas, jog 
situacija Lietuvoje nėra tokia bloga, kad ir kaip būtų ar kaip yra buvę per visą istoriją. 

„Kad vienas ar kitas žmogus pavadina mane ar kitą bažnyčios narį sektan-
tu, nu, tai čia mums įprasta. <…> Mes tai priimam kaip žmogaus tam tikro 
išsilavinimo trūkumą“ (Jonas, 52, Septintosios dienos adventistų bažnyčia).

Informantai, kurie vykdo karitatyvinę veiklą ir nuolat susiduria su katalikų baž-
nyčios vienvaldyste ir trukdžiais, nusivylę galiausiai nustoja veikti. 

 
„Jo, nes būna tokių gyvenime dalykų, kai tu stengiesi, kai tu darai, darai da-

rai darai ir ir ir tu darai gera, bet atsitrenki į tai, kad į tavo gėrį reaguoja blogiu. 
Reikia stiprybės, kad pakelti, kai tas blogis ateina ir visą laiką kaltina kaltina 
kaltina kaltina. Nors aš nematau nieko blogo, kad aš kažką tai daryčiau, nes aš 
darau tai iš širdies, o ne iš savo kažkokių tai savanaudiškų dalykų. Ir nu, ir pas-
kiau po truputį, po truputį žiūri žiūri, nu, kad nu silpsta silpsta tas noras daryti 
dar. Na, ir dabar jau neužsiimu tuo“ (Saulius, 52, Tikėjimo žodžio bažnyčia).

Iš ankstesnės patirties žinodami, kad neverta atvirai kalbėti apie priklausymą re-
liginės mažumos bendruomenei, informantai sąmoningai tai slepia, nebent jų pa-
klausiama. Kai kurie net paklausti tiesiogiai atskleidžia tiesą tik pasitikėjimą kelian-
tiems žmonėms, kitu atveju atsakoma nepilnai ar netiesiogiai, nuleidžiama juokais. 
Informantas Andrius (37) vadovaujasi principu: „don‘t ask, don‘t tell“ (liet. neklausk, 
nesakysiu). Informantai diskutuoja religiniais klausimais ar aiškina savo tikėjimo 
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pasirinkimą tiems, kurie domisi, kurie nori klausyti, su priešiškai nusiteikusiais as-
menimis diskutuoti vengiama. 

Kita diskriminacijos pasekmė – stigmos prisiėmimas, kai visuomenėje ir žinias-
klaidoje ištransliuojamas neigiamas apie asmenų, priklausančių religinių mažumų 
bendruomenėms, įvaizdis informantai interiorizuojami34. 

„Ir, nu, toks biški jautiesi labai apribotas Lietuvoj, nu, ir šiek tiek tai muša, 
nežinau, per savigarbą, ar per ką, kartais rankos nusvyra“ (Benas, 44, Tikėjimo 
žodžio bažnyčia).

„Jeigu aš kur nors pamatau žodį „sekta“, apie ką tai bebūtų kalbama, manyje 
iš karto aa sukyla įtampos tam tikros, pradedu skaityti, tvenkiasi įtampa, vėlgi 
jeigu ten apie kažkokius kažkokį ufo judėjimą skaitau, bet padidintas jautrumas, 
jis tikrai išvystytas – ta etiketė“ (Daumantas, 37, Tikėjimo žodžio bažnyčia). 

„Jeigu tu ne katalikas, tai išdavikas kažkoks tai ir negeras žmogus esi, praplau-
tom smegenim. <…> Jeigu tu mormonas, tai esi kažkaip tai galbūt nežinau, ar tai 
traktuojamas, pats save tai traktuoji, kad esu kažkoks tai kitoks ir galbūt menkes-
nis negu kiti“ (Justinas, 31, Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia).

Dėl katalikų bažnyčios dominavimo religinių mažumų bendruomenių nariai 
džiaugiasi ir vertina bet kokius simbolinius draugystės ir bendradarbiavimo aspek-
tus. Pavyzdžiui, Tikėjimo žodžio bažnyčios nariams daug reiškia, kad jų kalėdiniai 
atvirukai skaitomi per šv. Kalėdų mišias. Taip pat bet koks viešas katalikų kunigų 
palaikymas laikomas didžiule parama. 

„Redaktorius laikraščio apsidrausdamas jisai paprašė komentaro pas kata-
likų kunigą, paprašė jo parašyti atsiliepimą, kaip jisai, sakykime, atsiliepė apie 
Tikėjimo žodžio bažnyčios žmones. Ir jisai teigiamai parašė, nes vienas iš mūsų 
brolių pas jį dirbo ir jam kažką tai darė, ir labai gerai dirbo. Ir jisai teigiamai 
parašė ir buvo tokia atasvara“ (Saulius, 52, Tikėjimo žodžio bažnyčia).

„Su Romos katalikų bažnyčia – tai apsikeičiam kalėdiniais velykiniais sveikini-
mais, atvirutėm apsikeičiam, kas begaliniai džiugina, nes visą laiką jaučiame, kad 
mūsų tas bendravimas yra toksai katinėlio ir dramblio, ta prasme, kad kai dramblys 
norės, netyčia gali net užlipti tiek džiaugiamės, sakom: „va, kaip gerai, su mumis drau-
gauja, mus pripažįsta savais, broliais“ (Daumantas, 37, Tikėjimo žodžio bažnyčia). 

34 Interiorizacija – psichologijoje tai perėjimas nuo išorinių prie vidinių, arba protinių, veiksmų, vidinio 
veiklos plano formavimasis. 



RELIGINIŲ MAŽUMŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMAS LIETUVOJE:  PROBLEMOS IR REKOMENDACIJOS

- 158 -

„Na, sakykim, kaip vieną iš pavyzdžių galima būtų paminėti prieš kelis 
metus buvusią situaciją Joniškyje. <…> ten buvo toks negražus atvejis, kada 
buvo išniekinti kapai ir ten paminklai buvo sudaužyti, apversti ir taip toliau. 
Ir pradžioje buvo mestas šešėlis, kad tai bažnyčios darbas, kas nebuvo faktiš-
kai daryta, ten buvo atliktas tyrimas ir jie patvirtino, kad ne, kad tai ne mūsų 
bažnyčios nariai kalti, bet katalikų bažnyčios kunigas gana aiškiai pasakė, kad: 
„adventistai yra ne ekstremistinė bendruomenė, jinai turi savo teigiamą indėlį 
į visuomenę ir savo draugiškai nusiteikusią organizaciją“ (Jonas, 52, Septinto-
sios dienos adventistų bažnyčia).

Ramybės, atsakymų, paguodos po asmeninių diskriminacijos išgyvenimų dėl 
savo religinio tapatumo informantai atranda religijoje, taip dar kartą įprasmindami 
savo tikėjimo pasirinkimą bei vykdomas veiklas. 

 
„Bet kai atsigręži atgal, pagalvoji, kad ne pats sugalvojau bažnyčią, ne pats 

užsimaniau tarnauti, ne pats iš savęs viską, tai va tas mane paguodžia, pastipri-
na, kad Dievas veikia, kad Dievas nori. <…> Tai va, tas ir palaiko“ (Benas, 44, 
Tikėjimo žodžio bažnyčia). 

 Taigi diskriminacijos pasekmes informantai jaučiamos tiek asmeniniu, tiek 
religinės bendruomenės lygmenimis. Galima daryti prielaidą: religinių mažumų 
bendruomenių diskriminacijos pokyčiai artimoje ateityje labiau tikėtini dėl išorinių 
politinių ar švietimo iniciatyvų, nes patys nariai, remdamiesi religiniais principais, 
linkę užimti taikią ir nekonfliktuojančią poziciją. 
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Išvados

Dabartinėje konstitucinės teisės doktrinoje Konstitucijos tekstas ir dvasia religi-
nių bendrijų ir valstybės santykių srityje interpretuojami taip, kad tradicinės religi-
nės bendruomenės ir bendrijos gali, o kartais ir privalo, valstybės nutarimu, naudotis 
tokiomis teisėmis, kurių neturi ir negali turėti kitos, tradicinėmis nesančios religinės 
bendruomenės. Nors ir daroma išlyga, kad kitos religinės bendrijos turi visas kitas 
Konstitucijoje joms garantuotas teises, žemesnės galios nei Konstitucija teisės aktų 
formuluotėse dėl tokios doktrinos gali atsirasti – dažnai ir atsiranda – diskriminaci-
nių nuostatų. 

Valstybės pripažinimas dvasinio paveldo dalimi savaime suponuoja tos religinės 
bendrijos tradiciškumo pripažinimą, tačiau juridinės definicijos šiuo aspektu gana 
ydingos, nes nepagrįstai teigiama, kad buvimas paveldo dalimi nereiškia visuomenės 
pritarimo tam tikro fakto egzistavimui. Kita vertus, konstitucinis draudimas Seimui 
mažinti dabar tradicinėmis pripažintų religinių bendrijų skaičių reiškia, kad: 1) istoriš-
kai nėra galimas kurios nors religijos pasekėjų išnykimas; 2) Seimas negali pakeisti savo 
paties sprendimo, net jei tam būtų aiški naujo šaukimo Tautos atstovų politinė valia. 

Religinių mažumų diskriminacija Lietuvoje pasireiškia korporatyviniu lygmeniu, 
kai individas, naudodamasis prigimtine teise pasirinkti sau priimtiną religinį tikė-
jimą ir praktikas bei naudodamasis prigimtine teise bendrauti su kitais žmonėmis, 
patenka į skirtingos juridinės padėties vieną iš religinių bendrijų, galinčios neturė-
ti konkrečios teisės, kuri individo lygmeniu yra laiduota Konstitucijos. Pavyzdžiui, 
visi tėvai gali prašyti mokyklos mokyti vaikus pagal jų religinius įsitikinimus, tačiau 
konstituciškai bus pagrįsta, jeigu tokią teisę gaus tik tradicinėms religinėms bendri-
joms priklausantys ir jų religinio mokymo savo vaikams prašantys tėvai.

Religinės mažumos ir naujоjo religinio judėjimо apibrėžimų de jure neegzistuoja. 
Viena vertus, tiek politiškai, tiek juridiškai nebūtų lengva juos sukurti ir pripažin-
ti; kita vertus, tarptautinių apsaugos standartų religinių mažumų atžvilgiu valstybės 
politinei valdžiai taikyti nereikia, kadangi oficialiai Lietuvoje net nėra panašių feno-
menų, pavyzdžiui, religinių mažumų. Moksliniai tyrimai ir diskusijos teisės srityje 
neapima empirinių duomenų, kuriuos teikia kitos socialinių mokslų kryptys, pavyz-
džiui, sociologija ir statistika, todėl norminis argumentas doktrinoje gali būti intuity-
vus ir neteisingas. Tačiau nuo 2007 m. egzistuoja tam tikros konstitucinės doktrinos 
gairės, kaip formuoti kriterijų religinei bendrijai, turinčiai atramą visuomenėje, api-
brėžti („daugiau kaip kelios dešimtys narių“). Šis apibrėžimas būtų religinės mažu-
mos definicijos antitezė.
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Apžvelgiamu laikotarpiu įstatymų tendencija yra vis didėjantis skaičius teisės 
aktų, expressis verbis numatančių išskirtines tradicinių religinių bendrijų teises (ku-
rios neteikiamos tradicinėmis nesančioms religinėms bendrijoms). Kai kuriais atve-
jais tradicinės ir valstybės pripažintos religinės bendrijos savo teisėmis yra sulygintos 
(pvz., Susirinkimų įstatymu), tačiau apskritai tradicinės religinės bendrijos teisių 
turi daugiau, nei tradicinėmis nesančios ir valstybės pripažinimą gavusios (rašant 
straipsnį tokių tebuvo dvi) religinės bendrijos.

Dauguma 14–74 m. Lietuvos gyventojų, nepriklausomai nuo to, ar lanko bažny-
čią ar ne, save laiko tikinčiais (80 proc.). Nuo 2007 m. šis skaičius praktiškai nepakito. 
Absoliuti dauguma (94 proc.) tikinčiųjų yra Romos katalikai.

Bent kartą per savaitę į bažnyčią eina 7 proc. Lietuvos gyventojų, bent kartą per 
mėnesį – 26 proc. Palyginti su 2007 m., bažnyčios lankymo intensyvumas sumažėjo – 
kartą per mėnesį ir dažniau joje lankėsi 34 proc. gyventojų. Dažniau į bažnyčią eina 
vyresni asmenys, moterys, lenkų tautybės Lietuvos gyventojai.

Dabartinis Lietuvos gyventojų religinis aktyvumas žymiai mažesnis negu tada, 
kai respondentams buvo 12 metų. Kartą per mėnesį ir dažniau, būdami 12 metų, į 
bažnyčią ėjo 45 proc. respondentų, o dabar – 26 proc. Apie pusė (48 proc.) respon-
dentų nurodė esantys ne tokie religingi kaip jų tėvai (tiek pat religingi – 35 proc., 
religingesni – 6 proc.).

 Į klausimą, ar respondentų gyvenime Dievas yra svarbus, vertindami 10 balų 
skale, 12 proc. pasirinko balus 1–3 (mažai svarbus), 38 proc. – balus 4–7 (vidutiniškai 
svarbus), 47 proc. – 8–10 (labai svarbus). Dievas ypač svarbus vyresniems asmenims, 
moterims, lenkų tautybės Lietuvos gyventojams.

Dauguma Lietuvos gyventojų rečiau ar dažniau pasineria į religinius apmąstymus 
(64 proc.). Tai daro kartą per savaitę ir dažniau 24 proc. respondentų. 

Dauguma gyventojų palankiai vertina katalikų tikėjimą. Protestantų ir ortodok-
sų atžvilgiu daug neutralių vertinimų, taip pat neturinčių nuomonės, tačiau daugiau 
teigiamų negu neigiamų. Budizmas sulaukė kiek daugiau teigiamų vertinimų negu 
neigiamų. Neigiamai vertinama islamą ir judaizmą. Nuo 2007 m. pagerėjo daugumos 
religijų vertinimai (taip pat islamo bei judaizmo).

Tarp religinių mažumų geriausiai žinomi Jehovos liudytojai (71 proc.), Tikėjimo 
žodis (52 proc.), baptistai (49 proc.), krišnaitai (48 proc.), Zen budistai (40 proc.), 
Romuva (37 proc.), mormonai (34 proc.). Nuo 2007 m. šių organizacijų žinomumas 
padidėjo.

Yra tik viena Lietuvos religinių mažumų bendruomenė, vertinama greičiau teigia-
mai (17 proc.) negu neigiamai (10 proc.) – tai senovės baltų tikėjimo bendruomenė 
„Romuva“. Dar geriau šią bendruomenę vertina žinantys ar girdėję apie ją (38 proc. 
palankių vertinimų).

Gaima teigti, kad Lietuvos gyventojai iš esmės neigiamai vertina religines mažu-
mas. Ypač neigiama nuomonė apie Jehovos liudytojus, Tikėjimo žodį, mormonus, 



RELIGINIŲ MAŽUMŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMAS LIETUVOJE:  PROBLEMOS IR REKOMENDACIJOS

- 161 -

krišnaitus, baptistus. Dar negatyviau šias bendruomenes vertina apie juos žinantys. 
Daugeliu atvejų nuo 2007 m. iki 2014 m. religinių mažumų judėjimų vertinimas pa-
blogėjo.

Daugiau nei pusė (54 proc.) apklaustųjų teigė, kad per 5 metus religinių mažumų 
bendruomenių atstovai bandė su jais kontaktuoti (nuo 2007 m. kontaktavimas tapo 
žymiai intensyvesnis). Dažniausiai siekiama įduoti kokią nors religinio turinio me-
džiagą, bandoma užkalbinti gatvėje, užeiti į namus.

Dauguma Lietuvos gyventojų (53 proc.) kontaktavusiųjų su religinių mažumų 
bendruomenių atstovais nurodė, kad bendravimas buvo nemalonus (malonų ben-
dravimą nurodė 36 proc.). Nuo 2007 m. religinių mažumų judėjimų bendravimas 
pagerėjo.

Dauguma (65 proc.) Lietuvos gyventojų neigiamai reaguotų, jei vaikas ar anū-
kas pradėtų dalyvauti kurio nors religinio judėjimo veikloje. Nuo 2007 m. padaugė-
jo neprieštaraujančių, kad vaikai dalyvautų tokiuose judėjimuose (nuo 11 proc. iki 
18 proc.).

Nuo 2007 m. sumažėjo nežinančių kur kreiptis, jei kiltų problemų dėl vaikų ar 
anūkų dalyvavimo religiniuose judėjimuose: 2007 m. – 43 proc., o 2014 m. – 31 proc. 
Dažniausiai būtų kreipiamasi į psichologus. 

Daugiau kaip trečdalis (36 proc.) respondentų nurodė, kad nepakanka informaci-
jos apie religinius judėjimus. Tai žymiai mažiau nei 2007 m. (buvo 58 proc.).

Nuo 2007 m. sumažėjo siūlymų uždrausti religinių mažumų bendruomenių vei-
klą (nuo 24 proc. iki 17 proc.).

Dauguma Lietuvos gyventojų pasisako už pilietinių teisių garantijas tradicinių 
krikščionių (Romos katalikų, stačiatikių, liuteronų ir kt.) bendruomenių nariams 
(teisių garantijų vertinimo vidurkis: 75 proc. už ir 11 proc. prieš). Po tradicinių 
krikščionių pagal teisių garantijų vertinimo palankumą eina pagonys (teisių garan-
tijų vertinimo vidurkis: 37 proc. už ir 35 proc. prieš). Musulmonų teisių garanti-
jos vertinamos gana negatyviai (teisų garantijų vertinimo vidurkis: 25 proc. už ir 
49 proc. prieš).

Religinių mažumų bendruomenių narių pilietinių teisių garantijos vertinamos 
gana negatyviai. Blogiausiai vertinami satanistai (teisių garantijų vertinimo vidurkis: 
14 proc. už ir 72 proc. prieš). Kitos religinės grupės ar judėjimai – rytų kilmės grupės, 
naujieji krikščionys, krikščioniškos kilmės grupės, gamtos jėgų garbintojai, dvasinio 
savęs tobulinimo grupės – vertinamos negatyviai ir gana panašiai (teigiamai vertina 
nuo 23 proc. iki 29 proc., neigiamai – nuo 42 proc. iki 5  proc.). 

Lietuvos gyventojai ateistų pilietininų teisių garantijas vertina nelabai aukštai, ta-
čiau daugiau yra teigiamų (vidurkis – 40 proc.) nei neigiamų (35 proc.) vertinimų.

Labiausiai nenorima, kad įvairių religinių bendruomenių atstovams būtų ga-
rantuota teisė rengti viešas eisenas (vidutiniškai – 55 proc. prieš), dirbti mokytojais 
(52 proc. prieš), užimti vadovaujančias pareigas valstybiniame darbe (51 proc. prieš), 
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įsivaikinti beglobius vaikus (51 proc. prieš). Mažiau prieštaraujančių, kad religinių 
grupių atstovai viešai skelbtų savo pažiūras (prieš vidurkis – 43 proc.), turėtų savo 
puslapius internete (41 proc. prieš), turėtų savo leidinius (41 proc.), užimtų vado-
vaujančias pareigas versle (38 proc.). Mažiausiai priešininkų, kad religinių grupių 
atstovai dirbtų nekvalifikuotą darbą (20 proc. prieš).

Nuo 2007 m. praktiškai dėl visų pilietinių teisių garantijų įvairioms religinėms 
grupėms parama sumažėjo.

Remiantis 2000–2012 m. dienraščio „Lietuvos rytas“ bei internetinio naujienų 
portalo „Delfi.lt“ straipsnių, susijusių su naujosiomis religijomis, analizės duomeni-
mis galima teigti: apie naująsias religijas dažniausiai rašoma trumpais straipsniais ar 
žinutėmis. Analitinių publikacijų, kurios tinkamai išnagrinėtų problemą, rasta ma-
žai.

Daugiausia analizuojamų publikacijų pristatė įvairius neigiamus, skandalingus 
įvykius, susijusius religinėmis mažumomis. Pastebėta, kad tokiais informacijos šal-
tiniais kaip ekspertai ar mokslininkai, kurie objektyviai pakomentuotų nagrinėjamą 
situaciją, problemą, žurnalistai paprastai nesinaudoja rašydami straipsnius naujųjų 
religijų tematika. Pateikiamos katalikų kunigų mintys neretai diskriminuoja kitas 
konfesijas išpažįstančius individus.

Analizės metu rasta publikacijų, kuriose neįvardijamos religinės bendruomenės, 
pateikiama klaidinanti informacija. Vadinasi, žurnalistai neskiria pakankamai laiko 
ir pastangų išsiaiškinti, apie kokias religines bendruomenes rašo, ar teisingą informa-
ciją skelbia savo straipsniuose.

Daugumoje publikacijų religines mažumas pateikia neigiamame kontekste, 
daugumos straipsnių situacijos vertinimo ir antraščių retorika yra neigiama. Ras-
ta straipsnių, kuriuose ne tik siekiama sukurti sensaciją, bet jaučiamas ir žurnalisto 
subjektyvumas, priešiškumas aprašomai religinei bendruomenei, mėginimas stere-
otipizuoti ir marginalizuoti. Pastebėta, jog analizuotuose tekstuose randama prie-
kaištų religinėms mažumoms, nors panašios praktikos vyksta ir tradicinių religijų 
pamaldose.

Daugumoje straipsnių pasakojama, kaip tam tikra religinė bendruomenė sten-
giasi prikalbinti naujus narius, kokius naudoja viliojimo, išlaikymo ir išnaudojimo 
mechanizmus, kaip kenkia šeimų gyvenimui bei fizinei ir psichinei sveikatai. Siekiant 
sukurti sensaciją, neretai religinė konfesija minima antraštėje, nors turinyje apie ją 
užsimenama minimaliai.

Teigiamuose straipsniuose pristatomos religinių bendruomenių naujienos, svar-
būs įvykiai, šventės. Rasta publikacijų, pasakojančių apie religines bendruomenes ir 
jų atstovus, kurie užsiima aktyvia socialine, humanitarine, kultūrine veikla ar pro-
paguoja pozityvų gyvenimo būdą. Tokio pobūdžio straipsniai, nors itin reti, suteikia 
žinių apie įvairias religines bendruomenes, supažindina su jų vertybėmis, pozityviais 
įvykiais, skatina toleranciją. 



RELIGINIŲ MAŽUMŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMAS LIETUVOJE:  PROBLEMOS IR REKOMENDACIJOS

- 163 -

Religinių mažumų bendruomenių nariai tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją 
bei priekabiavimą patiria šeimoje  / giminėje, švietimo įstaigose, ieškodami darbo ir 
darbe, norėdami vykdyti ar vykdydami karitatyvinę veiklą bei įvairiose situacijose, 
kai iškyla jų priklausymo religinėms bendruomenėms klausimas arba jei veikia kaip 
savo religinės bendruomenės atstovai.

Tikėjimo pasirinkimas artimojoje aplinkoje priimamas nuo vienkartinių nesuta-
rimių iki nuolatinių konfliktų, rečiau jų pasirinkimas priimamas natūraliai ir ramiai. 
Šeimos ir giminės elgesyje informantai įžvelgia tiesioginę diskriminaciją ir priekabia-
vimą. Artimųjų požiūrio kaita ir kito tikėjimo bei religinės bendruomenės pasirinki-
mo priėmimas trunka nuo penkerių iki penkiolikos metų. Būta atvejų, kai anksčiau 
tikėjimo pasirinkimui prieštaravę šeimos nariai ilgainiui patys tapo minėtų religinių 
bendruomenių nariais arba perėmė tam tikrus įpročius, pavyzdžiui, vegetarizmą. 

Švietimo įstaigose (darželiuose, vidurinėse mokyklose) netiesioginę diskrimina-
ciją patiria Krišnos sąmonės bendrijos narių vaikai, nes vegetarinė mityba laikoma 
nevisaverte ir nėra prieinama. Priekabiavimo dėl priklausymo religinei bendruome-
nei atvejų pastebima vidurinėse mokyklose Krišnos sąmonės bendrijos bei Pastarųjų 
dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios narių atžvilgiu. 

Įsidarbinimo ir darbo situacijose religinių mažumų bendruomenių nariai susidu-
ria su tiesiogine, netiesiogine diskriminacija bei priekabiavimu. Tradicinėmis nesan-
čių religinių bendruomenių nariai darbe jaučiasi nuolat akylai stebimi. Netiesioginė 
diskriminacija patiriama bandant įsidarbinti valstybinėse įstaigose, nes oficialiai ne-
pateikiami kitų konkurso dalyvių pranašumo kriterijai. Religinių mažumų bendruo-
menėms priklausantys asmenys įsidarbina „per pažįstamus“ arba dirba individualiai 
pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymėjimą. Priklausymas tam tikrai 
religinei bendruomenei ilgainiui gali tapti pagrindu kvestionuoti tinkamumą eiti 
konkrečias pareigas. Darbo situacijose kartais priekabiaujama asmeniškai, neigiamai 
komentuojama pasirinkta religinė bendruomenė, neretai prilipdoma „sektantų“ eti-
ketė. Papildomų įtampų kolektyve sukelia pasikeitęs informantų gyvenimo būdas – 
atsisakius alkoholi0, cigarečių tam tikrais atvejais – kavos ir arbatos. 

Tikėjimo žodžio bažnyčios ir Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios 
nariai patiria tiesioginę diskriminaciją norėdami vykdyti ar jau vykdydami karitaty-
vinę veiklą. Dažniausia kliūtis – vienoks ar kitoks katalikų bažnyčios kunigų įsikiši-
mas, kol ši veikla uždraudžiama. 

Tiesioginę, netiesioginę diskriminaciją bei priekabiavimą religinių mažumų ben-
druomenių nariai patiria žiniasklaidoje pasirodžius neigiamiems straipsniams jų 
pačių ar religinių bendruomenių atžvilgiu; kai dėl priklausymo konkrečioms religi-
nėms bendruomenėms negali gauti patalpų savo bendruomenės susitikimams arba 
viešiems renginiams; iš policijos, kaimynų. Tiesioginę diskriminaciją kaip institucija 
patyrė Vilniaus krikščionių mokykla dėl kasdieniam funcionavimui sudaromų admi-
nistracinių kliūčių.
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Nustatyta ir gerųjų patirčių – kai kurių Lietuvos miestų savivaldybės sklandžiai 
ir geranoriškai bendradarbiauja su religinių mažumų bendruomenėmis. Vilties ir 
džiaugsmo jausmą informantams suteikia ekumeninių mišių populiarėjimas; užfik-
suotas sėkmingas Septintosios dienos adventistų bažnyčios bendradarbiavimas su 
katalikiška organizacija „Caritas“.

Pagrindine diskriminacijos priežastimi išskiriamas žmonių neišprusimas ir re-
liginės tematikos neišmanymas – tiesiog labai trūksta patikimos informacijos šiais 
klausimais. Kita diskriminacijos priežastis – ji įtvirtinta įstatymų lygmeniu, išskyrus 
tradicines ir tradicinėmis nesančias religines bendruomenes, tradicinėms suteikus 
įvairaus pobūdžio socialinių ir mokesčių lengvatų. Besitęsiančios diskriminacijos 
priežastimi gali būti laikoma ir pačių tikinčiųjų taiki ir nekonfliktavimo pozicija: 
egzistuojančiai diskriminacijai niekaip nesipriešinama, o laukiama besikeičiančio 
diskriminuojančių žmonių požiūrio. Galiausiai diskriminacijai įtaką daro ankstesnė 
neigiama žmonių patirtis, susidūrus su neadekvačiu religinių mažumų bendruome-
nėms priklausančių asmenų elgesiu. 

Diskriminacijos pasekmėmis laikomas prarastas informantų noras vykdyti kari-
tatyvinę veiklą; dėl ankstesnės patirties sąmoningai slepiamas priklausymas religinių 
mažumų bendruomenėms, šis faktas atskleidžiamas tik tam tikromis situacijomis. 
Diskriminuojami asmenys prisiima stigmą, jaučiasi menkesni, kai kuriais atvejais – 
turintys žemesnę savigarbą. Dėl Katalikų bažnyčios dominavimo bet kokie simboli-
niai draugiškumo ir bendradarbiavimo aktai laikomi ir vertinami kaip didžiulis pa-
siekimas. Paguoda ir ramybė dėl išgyvenamos religinės diskriminacijos atrandama 
pačioje religijoje. 
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Rekomendacijos

Konstitucinis Teismas neturėtų vengti naudotis sociologinių ir kombinuotų (savo 
esme tarpšakinių) tyrimų duomenimis formuodamas doktriną (ir) apie religinių 
bendrijų statusą ir jų santykį su valstybe bei jos institucijomis. Mokslas pateikia ne 
vieną siūlymą, kokiais metodais empiriniai duomenys gali tapti neatsiejama jurispru-
dencinio argumento dalimi.

Iniciatyva reinterpretuoti savo ankstesnę doktriną nebūtinai yra Konstitucinio 
Teismo politizavimosi ar sekimo konjunktūros tendencijomis pasekmė, todėl patei-
sinti, kad iki šiol nėra tokios praktikos, galima nebent iracionalia baime pakeisti „pa-
tikrintą“ kursą (doktriną). Būtina daryti išvadas dėl doktrinos ne tik pozityvaus, bet 
ir negatyvaus poveikio visuomenės ir individo teisių apimčiai ir kokybei.

Įstatymų leidėjas turi formuoti kriterijus (kaip galima siauriau), pagal kuriuos 
tam tikrais atvejais valstybė privalo nustatyti tradicinėms religinėms bendrijoms 
tokias teises, kokių neturi kitos religinės bendrijos (tai – imperatyvi konstitucinės 
justicijos doktrina), o kiekvienu atveju – konkretaus įstatymo, nustatančio šias tei-
ses, atitiktį Konstitucijai turi patikrinti Konstitucinis Teismas (pareiškimus dėl to turi 
teikti Seimas arba Seimo narių grupė, o konkrečios bylos atveju – ir abejojantys regu-
liavimo pagrįstumiu teismai).

Religinių mažumų teisių įtvirtinimui Lietuvoje pasitarnautų Seimo patvirtintas ir 
šalies metiniame biudžete finansavimą užsitikrinęs individualaus skundo Konstitu-
ciam Teismui institutas. Esant tokiam skundui pati religinė mažuma ar pavienis jos 
narys galėtų kvestionuoti konstituciniu požiūriu abejotiną reguliavimą arba admi-
nistracinį viešosios valdžios (pareigūno) sprendimą.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba turėtų atlikti informacinį darbą, kaip re-
liginės mažumos gali teikti bei pagrįsti savo skundus dėl netolerancijos ir diskrimi-
navimo viešajame šalies gyvenime. Prie to turėtų prisidėti NVO, taip pat pačios reli-
ginės bendrijos, ir ne tik priklausančios religinėms mažumoms, kadangi tai atitiktų 
brandžios bei solidarios pilietinės visuomenės modelį.

Didelis skaičius publikacijų, kuriose randama neigiamos ir stereotipizuojančios 
informacijos apie naująsias religijas, skatina peržvelgti ir permąstyti žiniasklaidos 
naudojamas schemas ir ribas rengiant straipsnius naujųjų religijų tema. 

Atlikus tyrimą galima teigti, kad žiniasklaidos atstovams trūksta informacijos 
apie socialiai jautrias ir pažeidžiamas visuomenės grupes, tokias kaip naujųjų religijų 
bendruomenės. Tai rodo įvairių seminarų, projektų poreikį, kurie skatintų tolerantiš-
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kesnį žiniasklaidos atstovų požiūrį. Suvokus tolerantiškesnio mąstymo bei neigiamų 
tekstų ir vaizdinių įtaką naujųjų religijų bendruomenių narių gyvenimams, pavyk-
tų išvengti subjektyvumo ir stereotipinių, nusistovėjusių pasakymų bei rašymo apie 
naująsias religijas kaip apie atskirą visuomenės dalį. 

Žurnalistams, rengiantiems publikacijas, rekomenduotina naudoti kuo objekty-
vesnius informacijos šaltinius. Straipsniuose, kuriuose aprašomos naujosios religijos, 
labai trūksta specialistų, mokslininkų, religijotyrininkų požiūrio ir komentarų. Eks-
pertų komentarai papildytų publikaciją objektyvia informacija, tai padėtų išvengti 
klaidų, kai painiojami religinių bendruomenių pavadinimai ar remiamasi tik viena 
ar keliomis subjektyvių individų nuomonėmis. 

Žiniasklaidos atstovams ir religinėms bendruomenės svarbu suvokti sudėtingus 
šiuolaikinius religijos ir žiniasklaidos santykius bei siekti bendradarbiavimo. Žur-
nalistams siūloma pateikti bendruomenės narių ar atstovų komentarus ir požiūrį į 
situaciją, aprašant įvykį, susijusį su viena ar kita religine mažuma. Religinėms ben-
druomenėms siūloma bendradarbiauti su žiniasklaidos atstovais. Šis bendradarbiavi-
mas ir kiekvienos pusės poreikių suvokimas sumažintų stereotipizaciją žiniasklaidos 
diskurse.

Kad žmonės daugiau žinotų apie religines mažumas ir jų išpažįstamą tikėjimą, re-
komenduojama jau vidurinėse mokyklose išplėsti tikybos bei etikos pamokų turinį. 
Skatinti aukštųjų mokyklų studentus rinktis religijotyros dalykus. 

Kad žmonės daugiau išmanytų apie religines mažumas ir jų išpažįstamą tikėjimą, 
rekomenduojama viešinti patikimus informacijos šaltinius: pačių religinių organi-
zacijų bei valstybinių institucijų bei organizacijų, atstovaujančių šių bendruomenių 
nariams, tinklalapius arba kitu formatu prieinamą informaciją. 

Siekiant palaikyti dialogą ir diskusiją tarp tradicinių ir tradicinėmis nesančių 
religinių bendruomenių, rekomenduojama surengti konferenciją ar seminarų ciklą, 
kuriame dalyvautų įvairiausių religinių bendruomenių, susijusių valstybinių įstaigų 
bei nevyriausybinių organizacijų atstovai. 

Kad žiniasklaidoje objektyviai ir adekvačiai būtų vaizduojamos religinių mažumų 
bendruomenės, rekomenduojama rengti informavimo seminarus žurnalistams, per 
kuriuos būtų supažindinama su konkrečių religinių bendruomenių ypatybėmis bei 
tinkama vartoti terminologija. 

Atsižvelgiant į kai kurių religinių mažumų bendruomenių poreikius rekomen-
duojama, kad visavertė vegetarinė mityba atsirastų kaip alternatyva darželiuose, mo-
kyklose, aukštosiose mokyklose, pavyzdžiui, Karo akademijoje.

Kad religinių mažumų bendruomenių atstovai aktyviau dalyvautų diskriminaci-
jos situacijose, rekomenduojama šviesti šių bendruomenių narius apginti savo tikėji-
mo pasirinkimo teisę, remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija bei įstatymais. 
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1 PRIEDAS.
Visuomenės apklausos
„Religinės mažumos ir jų teisės Lietuvoje“
klausimynas

KLAUSIMAI APIE RELIGIJĄ

R1. Nepriklausomai nuo to, ar Jūs einate į bažnyčią ar ne, kaip Jūs save apibū-
dintumėte?

Perskaitykite atsakymus. Tik vienas atsakymas 

1. Tikintis / tikinti =>klausti R2 kl.
2. Netikintis / netikinti (abejingas religijai) => pereiti prie R3 kl.
3. Įsitikinęs ateistas (-ė) =>pereiti prie R3 kl.
9. Nežino, neatsakė =>pereiti prie R3 kl.

R2. Kurį tikėjimą Jūs išpažįstate?
1. Katalikų.
2. Stačiatikių.
3. Sentikių.
4. Evangelikų liuteronų.
5. Evangelikų reformatų.
6. Judėjų.
7. Musulmonų.
8. Kita (prašome nurodyti) ____________.

Klausti tų, kurie neišpažįsta jokio tikėjimo
R3. Prašome pasakyti, ar Jūs 
anksčiau išpažinote kurį nors 
tikėjimą? 

1. Taip =>klausti R4 kl.
2. Ne => pereiti prie R5 kl.

R4. Kurį tikėjimą Jūs išpažinote anksčiau? 
1. Katalikų.
2. Stačiatikių.
3. Sentikių.
4. Evangelikų liuteronų.
5. Evangelikų reformatų.
6. Judėjų.
7. Musulmonų.
8. Kita (prašome nurodykite): ____________
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Klausti visų
R5. Ar dažnai paskutiniu metu Jūs 
einate į bažnyčią ar lankote religinius 
susirinkimus, neskaitant vestuvių, 
laidotuvių ar krikštynų?
Tik vienas atsakymas
1. Dažniau nei kartą per savaitę.
2. Nors kartą per savaitę.
3. Kelis kartus per mėnesį.
4. Nors kartą per mėnesį.
5. Tik per religines šventes, Kalėdas ar 
Velykas.
6. Kartą per metus.
7. Rečiau nei kartą per metus.
8. (Neskaityti) Niekada, beveik 
niekada.
9. (Neskaityti) Neatsakė.

R6. Prašome pasakyti, kai buvote 
12 metų, ar dažnai Jūs ėjote į bažnyčią 
ar religinius susirinkimus, neskaitant 
vestuvių, laidotuvių ar krikštynų? 
Tik vienas atsakymas
1. Dažniau nei kartą per savaitę.
2. Nors kartą per savaitę.
3. Kelis kartus per mėnesį.
4. Nors kartą per mėnesį.
5. Tik per religines šventes, Kalėdas ar 
Velykas.
6. Kartą per metus.
7. Rečiau nei kartą per metus.
8. (Neskaityti) Niekada, beveik 
niekada.
9. (Neskaityti) Neatsakė.

R7. Ar Jūsų gyvenime svarbus yra Dievas? Įvertinkite 10 balų skalėje, kur 1 – 
reiškia, kad visiškai nesvarbus, o 10 – kad Dievas Jūsų gyvenime yra labai svarbus

Visiškai
nesvarbus 1---2—3---4---5---6---7---8---9---10 Labai svarbus 99. 

N/N

R8. Ar dažnai Jūs meldžiatės, medituojate, pasineriate į religinius apmąsty-
mus ar panašiai? Perskaitykite atsakymų variantus.

Tik vienas atsakymas 

1. Kasdien ar beveik kasdien.
2. Kartą ar kelis kartus per savaitę.
3. Kartą ar kelis kartus per mėnesį.
4. Rečiau.
5. Niekada, beveik niekada.
9. (Neskaityti) Nežino, neatsakė.

R9. Ar Jūs kada nors lankėtės / dabar lankotės kurioje nors dvasinį tobulėjimą 
siūlančioje grupėje? Jei taip, nurodykite, kokioje?

0. Nesilankė.
1. Taip (nurodykite!!!):______________________________________________
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R10. Kaip Jūs save apibūdintumėte – ar Jūs esate labiau religingas nei Jūsų 
tėvai, ar mažiau religingas nei Jūsų tėvai? Perskaitykite atsakymų variantus.

Tik vienas atsakymas

1. Aš labiau religingas, nei mano tėvai (vienas iš tėvų).
2. Aš mažiau religingas, nei mano tėvai.
3. Aš tiek pat religingas, kaip ir mano tėvai.
9. (Neskaityti) Nežino, neatsakė.

R11. Pasakykite apie šias pasaulines religijas, ar Jūs kiekvieną iš jų vertinate 
labai palankiai, greičiau palankiai, nei taip, nei ne, greičiau nepalankiai ar labai 
nepalankiai?

Kiekvienoje eilutėje – 
po atsakymą

Labai 
nepa- 
lankiai

Greičiau 
nepa- 
lankiai

Nei 
taip, 

nei ne

Greičiau 
palankiai

Labai 
palan- 

kiai
N/N

1. Romos katalikai 1 2 3 4 5 9
2. Protestantai 1 2 3 4 5 9
3. Ortodoksai 
(stačiatikiai) 1 2 3 4 5 9
4. Islamas
(musulmonai) 1 2 3 4 5 9
5. Budizmas 1 2 3 4 5 9
6. Judaizmas 1 2 3 4 5 9

KLAUSIMAMS R8–R11 PARODYKITE R12 KORTELĘ.
Pažymėkite visus tinkamus atsakymus

R12. Ar Jūs žinote / ką nors girdėjote apie šiuos religinius judėjimus / religines 
grupes Lietuvoje?

R13. Su kuriais iš šių religinių judėjimų /religinių grupių Jūs pats buvote su-
sidūręs – Jus kalbino gatvėje, buvo pas Jus atėję į namus, siūlė Jums literatūrą, 
kvietė į savo religinius susitikimus? 

R14. Ar Jūs pats dalyvaujate / kada nors anksčiau dalyvavote kurio nors iš jų 
veikloje? Jei taip, tai nurodykite, kurių? 
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R15. Ar kas nors iš Jūsų šeimos narių ar artimų giminaičių (sutuoktinis, tėvai, 
vaikai, anūkai, brolis, sesuo) dalyvauja / kada nors anksčiau dalyvavo kurio nors 
iš jų veikloje? Jei taip, tai nurodykite kuriuose?

 
Kiekvienoje eilutėje –
po atsakymą

R12 kl. 
Žino / 
girdėjo

R13 kl. 
Buvo 

susidūręs

R14 kl. 
Dalyvauja 
(dalyvavo) 

pats

R15 kl. 
Dalyvauja 
(dalyvavo) 

kitas šeimos 
narys 

1. Romuva (senovės baltų) 1 1 1 1
2. Baptistai 1 1 1 1
3. Metodistai 1 1 1 1
4. Adventistai 1 1 1 1
5. Sekmininkai 1 1 1 1
6. Mormonai 1 1 1 1
7. Jehovos liudytojai 1 1 1 1
8. Tikėjimo žodis 1 1 1 1
9. Budistai, zen budistai 1 1 1 1
10. Bahajai 1 1 1 1
11. Brahma kumaris 1 1 1 1
12. Krišnos sąmonės orga-
nizacija 1 1 1 1

13. Sachadža joga 1 1 1 1
14. Sai Babos sekėjai 1 1 1 1
15. Ošo meditacijos centras 1 1 1 1
16. Susivienijimo judėjimas 
(munistai) 1 1 1 1

17. Scientologai
(dianetikos centras) 1 1 1 1

18. Gyvenimo menas 1 1 1 1
19. Kita (Nurodyti) 
______________________ 1 1 1 1

98. Nežino, nesusidūręs, neda-
lyvauja 1 1 1 1

99. Neatsakė 1 1 1 1
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PARODYKITE R12 KORTELĘ 

R16. Pasakykite apie kiekvieną iš pateiktų religinių judėjimų ar religinių gru-
pių, ar Jūs jį vertinate labai palankiai, greičiau palankiai, nei taip, nei ne, greičiau 
nepalankiai ar labai nepalankiai

Kiekvienoje eilutėje – 
po atsakymą

Labai 
nepa-
lankiai

Greičiau 
nepa- 
lankiai

Nei 
taip, 

nei ne

Greičiau 
palan- 

kiai

Labai 
palan- 

kiai
N/N

1. Romuva (senovės 
baltų) 1 2 3 4 5 9

2. Baptistai 1 2 3 4 5 9
3. Metodistai 1 2 3 4 5 9
4. Adventistai 1 2 3 4 5 9
5. Sekmininkai 1 2 3 4 5 9
6. Mormonai 1 2 3 4 5 9
7. Jehovos liudytojai 1 2 3 4 5 9
8. Tikėjimo žodis 1 2 3 4 5 9
9. Budistai, zen budistai 1 2 3 4 5 9
10. Bahajai 1 2 3 4 5 9
11. Brahma kumaris 1 2 3 4 5 9
12. Krišnos sąmonės 
organizacija 1 2 3 4 5 9

13. Sachadža joga 1 2 3 4 5 9
14. Sai Babos sekėjai 1 2 3 4 5 9
15. Ošo meditacijos 
centras 1 2 3 4 5 9

16. Susivienijimo 
judėjimas (munistai) 1 2 3 4 5 9

17. Scientologai
(dianetikos centras) 1 2 3 4 5 9

18. Gyvenimo menas 1 2 3 4 5 9

PARODYKITE R12 KORTELĘ 
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R17. Ar per paskutinius 5 metus Jus kalbino, siūlė ateiti į susitikimą ar ko 
nors prašė atstovai iš kortelėje R12 pateiktų religinių judėjimų ar grupių? Jeigu 
nežinote iš kurio, vis tiek atsakykite į šį klausimą.

Perskaitykite atsakymų variantus. Pažymėkite visus tinkamus atsakymus

0. Per paskutinius 5 metus to nebuvo.
1. Kalbino (bandė kalbinti) gatvėje.
2. Buvo užėję (bandė užeiti) į namus.
3. Įdavė (bandė įduoti) skrajutę, brošiūrą, knygą.
4. Siūlė pirkti knygą.
5. Prašė paaukoti pinigų.
6. Kvietė ateiti į susitikimą.
7. Buvote nuėjęs į susitikimą, dalyvavote jų veikloje.
8. Kita (nurodykite): ______________________
9. (Neskaityti) Nežino, neatsakė.

KLAUSTI TŲ, KURIE BUVO SUSIDŪRĘ (R17 kl. 1–8 atsakymai)

R18. Ar Jūs žinote, kurio religinio judėjimo ar grupės atstovai Jus kalbino? Jeigu 
taip, tai kurio? Pasistenkite prisiminti visus atvejus per paskutinius 5 metus.

0. Nežino iš kurio.
1. Žino – Iš kurių? (nurodykite!!!):______________________

KLAUSTI TŲ, KURIE BUVO SUSIDŪRĘ (R17 kl. 1–8 atsakymai) 

R19. Kaip Jūs galėtumėte apibūdinti bendravimą susitikus su religinio judė-
jimo ar grupės nariu / nariais? Kuris iš šių teiginių geriausiai tai apibūdina? Per-
skaitykite atsakymus. Tik vienas atsakymas

1. Man buvo įdomu, norėjosi dar kartą susitikti.
2. Tai buvo mandagus, draugiškas pokalbis.
3. Šaltas, oficialus bendravimas.
4. Jaučiausi nemaloniai, norėjosi greičiau baigti.
5. Jaučiau spaudimą iš jų pusės, negalėjau jų atsikratyti.
6. Įkyriai lindo prie manęs, nors ir nenorėjau bendrauti.
7. Patyriau psichologinį smurtą – gąsdino, įžeidinėjo.
8. Kita – Kas? ______________________________
9. (Neskaityti) Nežino, neatsakė.
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R20.A. Ar per paskutinius 5 metus tokių religinių judėjimų ar grupių atstovai 
kalbino, ar siūlė informacijos, kvietė ateiti į susitikimą ar bandė įtraukti į savo 
veiklą kitus Jūsų šeimos narius, kurie tuo metu buvo 14–17 metų (nepilnamečiai) 
ir kurie tada gyveno kartu su Jumis (viename namų ūkyje)?

Perskaitykite atsakymų variantus. Galimi keli ats.

0. Nėra / nebuvo tokio amžiaus kitų šeimos narių.
1. Taip, kalbino ar kvietė ateiti 14–17 m. šeimos narį.
2. Taip, jų veikloje dabar dalyvauja 14–17 m. šeimos narys.
3. Taip, jų veikloje anksčiau dalyvavo 14–17 m. šeimos narys.
4. Kita (nurodykite, kas):______________
8. Nekalbino ir nedalyvavo.
9. (Neskaityti) Nežino, neatsakė.

R20.B. Ar per paskutinius 5 metus tokių religinių judėjimų ar grupių atstovai 
kalbino, ar siūlė informacijos, kvietė ateiti į susitikimą ar bandė įtraukti į savo 
veiklą kitus Jūsų šeimos narius, kurie tuo metu buvo 18–22 metų ir kurie tada 
gyveno kartu su Jumis (viename namų ūkyje)? 

0. Nėra / nebuvo tokio amžiaus kitų šeimos narių.
1. Taip, kalbino ar kvietė ateiti 18–22 m. šeimos narį.
2. Taip, jų veikloje dabar dalyvauja 18–22 m. šeimos narys.
3. Taip, jų veikloje anksčiau dalyvavo 18–22 m. šeimos narys.
4. Kita (nurodykite, kas):________________
8. Nekalbino ir nedalyvavo. 
9. (Neskaityti) Nežino, neatsakė.

KLAUSTI VISŲ

R21. Ar kas nors iš Jūsų šeimos narių dalyvauja ar dalyvavo kurio nors reli-
ginio judėjimo ar grupės veikloje? Jeigu taip, tai ar dėl to Jūsų šeimoje buvo kilę 
problemų? Pasakykite trumpai, kokios tai buvo problemos? 

1. Niekas iš šeimos narių nedalyvavo naujų religinių judėjimų veikloje.
2. Dalyvauja, bet dėl to jokių problemų nebuvo.
3. Taip, yra / buvo problemų (nurodykite, kokių!!!):___________________
9. (Neskaityti) Nežino, neatsakė.

KLAUSTI TŲ, KURIE PAMINĖJO, KAD BUVO PROBLEMŲ
(R21 kl. 3 atsakymas)
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R22. Dėl kurio religinio judėjimo ar grupės buvo kilusios problemos Jūsų šei-
moje? Nurodykite visus religinius judėjimus ar grupes, dėl kurių kilo problemos 
jūsų šeimoje.

0. Nežino pavadinimo. 
1. Žino – Kurie? (nurodykite !!!):____________

R23. Kaip Jūs reaguotumėte, jei Jūsų vaikas ar anūkas pradėtų dalyvauti kurio 
nors religinio judėjimo ar grupės veikloje (išskyrus pasaulines religijas)?

Perskaitykite atsakymus. Galimi keli atsakymai

1. Pritarčiau (teigiamai). 
2. Nepritarčiau (neigiamai).
3. Neprieštaraučiau, tegu pats renkasi.
9. (Neskaityti) Nežino, neatsakė.

R24. Ar Jūs žinotumėte, kur kreiptis, jei Jūsų šeimoje kiltų problemų dėl vaikų 
ar anūkų dalyvavimo religiniuose judėjimuose ar grupėse? Jeigu taip, tai kur Jūs 
kreiptumėtės tokiu atveju?

Perskaityti atsakymų variantus. Galimi keli atsakymai

1. Į psichologus, į psichologines tarnybas.
2. Į psichiatrus.
3. Į teisininkus (teisinės konsultacijos).
4. Į savo bažnyčią, prašytų kunigo pagalbos.
5. Į nevyriausybines organizacijas.
6. Į savivaldybę, kitas valstybės įstaigas.
7. Kitur (nurodykite, kur):_________________
90. Nežinotų kur kreiptis.
9. Niekur nesikreiptų, nesikištų.
99. Neatsakė.

R25. Ar Jums pakanka informacijos apie religinius judėjimus ar grupes Lietu-
voje, specialistų komentarų šia tema?

Perskaitykite atsakymų variantus. Tik vienas atsakymas 

1. Visiškai pakanka.
2. Greičiau pakanka.
3. Greičiau nepakanka.
4. Visiškai nepakanka.
9. Nežino, neatsakė.



R26. Su kuriuo iš šių teiginių apie tokius religinius judėjimus ar grupes Lietu-
voje Jūs labiausiai sutinkate?

Perskaitykite atsakymų variantus. Tik vienas atsakymas 

1. Jų veikla naudinga visuomenei, todėl jų teises reikia sulyginti su tradicinių re-
liginių bendruomenių teisėmis.

2. Tai tik kitokie tikėjimai, nei tradicinės religijos – tegu sau veikia, nieko blogo 
čia nėra.

3. Reikia daugiau informuoti visuomenę apie jų veiklą, bet nereikia uždrausti jų 
veiklos.

4. Jų veiklą reikia griežtai stebėti, nes ji gali būti žalinga visuomenei – reikia stab-
dyti tų judėjimų veiklą, dėl kurių yra daug nusiskundimų.

5. Lietuvoje reikia leisti veikti tik tradicinėms religinėms bendruomenėms, o vi-
sas kitas reikia uždrausti.

6. Kita (nurodykite !!!):_____________________________________________
9. (Neskaityti) Nežino, neatsakė.

T1. Jūsų nuomone, ar šiems išvardytiems asmenims ir šių religinių bendruo-
menių nariams turėtų būti garantuotos šios teisės? Vertinkite 5-balėje skalėje, 
kur atsakymai: 1 – visiškai nesutinku, o  5 – visiškai sutinku.

T1.1. Teisė turėti savo puslapius internete? 
T1.2. Teisė turėti savo leidinius (taip pat ir viešosiose bibliotekose? 
T1.3. Teisė viešai skelbti savo pažiūras (per spaudą, radiją, TV)?
T1.4. Teisė dirbti mokytojais?
T1.5. Teisė rengti viešas eisenas ir dalinti savo literatūrą viešose vietose?
T1.6. Teisė dirbti nekvalifikuotą darbą?
T1.7. Teisė užimti vadovaujančias pareigas privačiame versle?
T1.8. Teisė užimti svarbias pareigas valstybės tarnyboje, būti Seimo nariais?
T1.9. Teisė įsivaikinti beglobius vaikus?
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Demografiniai Klausimai
S1. Respondento lytis:
1. Vyras
2. Moteris

S2. Amžius (suėję metai)

S4. Koks Jūsų ir Jūsų tėvų išsilavinimas?

Jūsų
išsilavinimas

Jūsų tėvo 
išsilavi-
nimas

Jūsų motinos 
išsilavinimas

Pradinis 1 1 1
Nebaigtas vidurinis 2 2 2
Vidurinis 3 3 3
Profesinis 4 4 4
Aukštesnysis 5 5 5
Nebaigtas aukštasis 6 6 6
Neuniversitetinis aukštasis 
(kolegija) 7 7 7
Aukštasis 8 8 8

S3. Tautybė
1. Lietuvių
2. Rusų
3. Lenkų
4. Baltarusių
5. Kita (nurodykite): ___________

S6. Užsiėmimas
1. Bedarbis, laikinai nedirbantis
2. Namų šeimininkė
3. Pensininkas (nedirbantis), neįga-

lusis (nedirbantis)
4. Studentas, moksleivis
5. Verslininkas, įmonės savininkas

6. Ūkininkas
7. Aukščiausios ar vid. grandies vadovas
8. Aukščiausio ar vid. lygio specialistas
9. Aptarnaujantis, techn. darbuotojas
10. Kvalifikuotas darbininkas
11. Nekvalifikuotas darbininkas

S21. Ar Jūs dirbate privačiame, ar 
valstybiniame (taip pat savivaldybės 
įmonės) sektoriuje? 

0. Nedirba
1. Privačiame
2. Valstybiniame
3. Kitur ___________________
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S22. Ar Jūs esate tas šeimos narys, 
kurio indėlis į šeimos biudžetą yra di-
džiausias?

1. Taip
2. Ne
9. Neatsakė

S20. Jūsų šeiminė padėtis
1. Nevedęs / netekėjusi
2. Vedęs / ištekėjusi 
3. Gyvena kartu nesusituokę
4. Išsiskyręs (-usi)
5. Našlys (-ė)

S23. Kiek iš viso žmonių, įskaitant 
Jus, gyvena kartu su jumis ir veda ben-
drą ūkį?

Įrašykite:______________ žmonių

S24. Ar Jūsų šeimoje gyvena vaikai 
iki 18 metų (0–17 m. amžiaus)? Jei taip, 
tai kokio amžiaus?

0. Nėra / kartu negyvena
1. Iki 1 metų
2. 1–3 metų
3. 4–6 metų
4. 7–8 metų
5. 9–13 metų
6. 14–17 metų

S25. Nurodykite, ar priklausote ku-
riai nors religinei bendruomenei (baž-
nyčiai):

1. Ne, nepriklausau jokiai
2. Evangelikų-liuteronų
3. Evangelikų-reformatų
4. Judėjų
5. Musulmonų
6. Ortodoksų (stačiatikių)

7. Romos katalikų
8. Sentikių
9. Kitai (Įrašykite):
_____________________________

S26. Kuris iš teiginių geriausiai api-
būdina jūsų šeimos finansinę padėtį? 
Vienas atsakymas 

1. Mums neužtenka pinigų net mais-
tui.

2. Mums užtenka pinigų maistui, bet 
labai sunku nusipirkti drabužių.

3. Mums užtenka pinigų maistui bei 
drabužiams ir mes galime šiek tiek su-
taupyti, bet to neužtektų stambesniam 
pirkiniui (pvz., televizoriui arba šaldy-
tuvui).

4. Mums yra prieinami kai kurie 
brangūs daiktai, tokie kaip televizorius, 
šaldytuvas ir kiti, bet labai brangių pirki-
nių mes negalime sau leisti (pirkti butą, 
vasarnamį ar pan.).

5. Mes galime sau leisti pirkti viską, 
ko norime.

9. (Neskaityti) Nežino, neatsakė.

S27. Kokios vidutinės bendros Jūsų 
šeimos pajamos per mėnesį? Sudėkite 
visų šeimos narių, kurie kartu su Jumis 
veda bendrą ūkį, atlyginimus, pensijas, 
stipendijas, pašalpas ir pasakykite ben-
drą sumą. 

Įrašykite:____________Litų

8. Atsisakė
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S5. Kokia suma tenka vienam Jūsų 
šeimos nariui per mėnesį? Sudėkite 
visų šeimos narių atlyginimus, pensi-
jas, stipendijas ir t. t. ir padalykite iš 
šeimos narių skaičiaus 

Įrašykite:____________Litų

S7. Gyvenamoji vieta
1. Vilnius
2. Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Pane-

vėžys
3. Rajono centrai, kiti miestai
4. Miestelis
5. Kaimo gyvenvietė
6. Vienkiemis

S28. Gyvenamosios vietos dydis: 
1. Iki 2 tūkst. gyventojų
2. 2 001–10 000
3. 10 001–50 000
4. 50 001–100 000
5. 100 001– 500 000
6. Kaunas
7. Vilnius

S29. Apskritis:
1. Vilniaus
2. Kauno
3. Klaipėdos
4. Šiaulių
5. Panevėžio
6. Alytaus
7. Marijampolės
8. Tauragės
9. Telšių
10. Utenos

A3. Apklausos data
______mėn.______diena

Interviu pabaiga
(laikas): _____val. ____ min.
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2 PRIEDAS.
Pusiau struktūruoto interviu klausimyno gairės

Tema Klausimai

Asmeninė 
informacija / 
Demografiniai 
duomenys

Lytis, amžius
Šeiminė padėtis (vedęs, nevedęs, gyvena poroje, turi 
vaikų, neturi vaikų)
Gyvenamoji vieta
Išsilavinimas 
Užsiėmimas (dirba, nedirba, pensininkas, studentas, 
etc.)

Priklausymas religinei 
bendruomenei

Kokiai religinei bendruomenei / konfesijai Jūs priklau-
sote? Papasakokite apie dalyvavimą šiame religiniame 
judėjime pradėdami nuo to, kada įsitraukėte? Kokios 
Jūsų pareigos?

Sąžinės ir žodžio laisvė

Ar Jūs, Jūsų šeimos nariai arba Jūsų judėjimas buvo / 
yra diskriminuojamas sąžinės ir žodžio laisvės sri-
tyje? Buvote nevienodai traktuojami prieš įstatymus, 
pareigūnus ir valstybės institucijas, palyginus su kitų 
religijų išpažinėjais ar neišpažįstančiais jokios re-
ligijos (tikėjimo)? Buvote pavadintas sektantu arba 
priklausančiu sektai? Mokant savo tikėjimo vaikus? 
Siekiant išsakyti požiūrį viešojoje erdvėje (TV, radijas, 
spauda, internetas)? Leidžiant leidinį, kuriant interneto 
svetainę? Kokiomis aplinkybėmis ir kaip?

Teisė išpažinti savo 
tikėjimą

Ar Jūs arba Jūsų šeimos nariai buvo / yra diskrimi-
nuojami dėl savo religinių įsitikinimų darbe, švietimo ir 
medicinos įstaigose? Kokiomis aplinkybėmis ir kaip?

Teisė burtis į 
susirinkimus bei 
organizuoti viešus 
renginius

Ar Jūs arba Jūsų judėjimas yra susidūrę su diskrimi-
nacija dėl savo religinių įsitikinimų buriantis į susirinki-
mus bei organizuojant viešus renginius? Nuomojant ar 
įsigyjant patalpas susirinkimams? Gaunant savivaldybės 
institucijose ir kt. leidimus organizuoti viešus renginius? 
Kokiomis aplinkybėmis ir kaip?

Tema Klausimai
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Teisė į darbą bei 
socialines garantijas

Ar Jums arba Jūsų šeimos nariams teko susidurti su 
diskriminacija dėl savo religinių įsitikinimų savo dar-
be – valstybinėje ar privačioje tarnyboje? Darbinantis 
naujoje darbovietėje? Kylant karjeros laiptais? Kokiomis 
aplinkybėmis ir kaip?

Diskriminacijos atvejo 
analizė

Galbūt galėtumėte plačiai papasakoti apie diskrimi-
nacijos atvejį(-us), kurie, Jūsų nuomone, įvyko dėl Jūsų 
priklausymo konkrečiai religinei bendruomenei? 
Kokioje aplinkoje įvyko diskriminacinis atvejis? Kas 
buvo diskriminuojantysis? Ar diskriminuojantysis 
priklauso kokiai nors religinei bendruomenei? Jei taip, 
kokiai? Ar diskriminuojantysis žinojo Jūsų priklausymą 
religinei bendruomenei? Ar tai vienkartinis atvejis, ar 
pasikartojančios praktikos? Jei tai vyko ne individualiai, 
kokia buvo aplinkinių reakcija?
Jūsų nuomone, kokios gali būti šio(-ų) diskriminacijos 
atvejo(-ų) priežastys? 
Kokios buvo diskriminacijos atvejo(-ų) pasekmės? 
Kokie buvo patirti išgyvenimai dėl šio(-ų) diskrimi-
nacijos atvejo(-ų)? Ką Jums tai reiškė ir reiškia? Kaip tai 
pakeitė / nepakeitė Jūsų elgesį panašiose situacijose?
Konkretaus diskriminacijos atvejo aplinkybės, 
aplinkinių reakcijos į diskriminaciją

Informantų 
rekomendacijos

Kaip manote, kaip galėjo būti sprendžiamos tokio 
pobūdžio problemos / situacijos, kad nebūtų prieita iki 
diskriminacijos?
Kokie, Jūsų nuomone, geriausi būdai šviesti visuomenę 
(arba konkrečią bendruomenę, darbo kolektyvą ir pan.) 
religiniais klausimais? Kokiais atvejais tai daryti būtina / 
rekomenduotina?
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3 PRIEDAS.
Informantų duomenys

Nr.
Pa-
keistas 
vardas

Am-
žius

Religinė 
bendruo-
menė

Išsilavini-
mas

Užsiėmi-
mas Miestas Interviu 

trukmė

1 Odeta 38
Tikėjimo 
žodžio 
bažnyčia

Aukštasis 
universite-
tinis

Motinys-
tės atosto-
gose

Vilnius 1 val.
18 min.

2 Lina 44
Tikėjimo 
žodžio 
bažnyčia

Aukštasis 
universite-
tinis

Dirba Vilnius 52 min.

3 Silvija 59 Sachadža 
joga

Aukštasis 
neuniver-
sitetinis

Dirba Vilnius 27 min.

4
Dau-
man-
tas

37
Tikėjimo 
žodžio 
bažnyčia

Aukštasis 
neuniver-
sitetinis

Dirba Zarasai 1 val. 
35 min.

5 An-
drius 37 Vikanas

Aukštasis 
universite-
tinis

Dirba Kaunas 30 min.

6 Sau-
lius 52

Tikėjimo 
žodžio 
bažnyčia

Aukštasis 
universite-
tinis

Dirba Ig-
nalina

1 val. 
1 min.

7 Inga 22 Jehovos 
liudytojai

Aukštasis 
universite-
tinis

Dirba Vilnius 48 min.

8 Jonas 52

Septinto-
sios dienos 
adventistų 
bažnyčia

Aukštasis 
universite-
tinis

Dirba Kaunas 55 min.

9 Asta 30

Septinto-
sios dienos 
adventistų 
bažnyčia

Aukštasis 
universite-
tinis

Dirba Kaunas 55 min.
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Nr.
Pa-
keistas 
vardas

Am-
žius

Religinė 
bendruo-
menė

Išsilavini-
mas

Užsiėmi-
mas Miestas Interviu 

trukmė

10 Justi-
nas 31

Pastarųjų 
dienų 
šventųjų 
Jėzaus 
Kristaus 
bažnyčia

Aukštasis 
universite-
tinis

Dirba Vilnius 23 min.

11 Gabija 14

Pastarųjų 
dienų 
šventųjų 
Jėzaus 
Kristaus 
bažnyčia

Vidurinė 
mokykla

Mokosi 
mokyk-
loje

Šiauliai 21 min.

12 Janina 50

Pastarųjų 
dienų 
šventųjų 
Jėzaus 
Kristaus 
bažnyčia

Aukštasis 
universite-
tinis

Dirba Šiauliai 38 min.

13 Miglė 34

Pastarųjų 
dienų 
šventųjų 
Jėzaus 
Kristaus 
bažnyčia

Aukštasis 
universite-
tinis

Dirba Šiauliai 26 min. 

14 Benas 44
Tikėjimo 
žodžio 
bažnyčia

Aukštasis 
neuniver-
sitetinis

Dirba Utena 1 val. 
5 min.

15 Myko-
las 52

Pastarųjų 
dienų 
šventųjų 
Jėzaus 
Kristaus 
bažnyčia

Aukštasis 
universite-
tinis

Dirba Vilnius 30 min.
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Nr.
Pa-
keistas 
vardas

Am-
žius

Religinė 
bendruo-
menė

Išsilavini-
mas

Užsiėmi-
mas Miestas Interviu 

trukmė

16 Pau-
lius 60

Pastarųjų 
dienų 
šventųjų 
Jėzaus 
Kristaus 
bažnyčia

Aukštasis 
universite-
tinis

Dirba Vilnius 57 min.

17 Tomas 
  20

Pastarųjų 
dienų 
šventųjų 
Jėzaus 
Kristaus 
bažnyčia

Pradėtos 
aukštojo 
mokslo 
studijos: 
dabar – 
akade-
minės 
atostogos

Misionie-
riauja Vilnius 1 val. 20 

min. 

18 Čarlis 20

Pastarųjų 
dienų 
šventųjų 
Jėzaus 
Kristaus 
bažnyčia

Pradėtos 
aukštojo 
mokslo 
studijos: 
dabar – 
akade-
minės 
atostogos

Misionie-
riauja Vilnius 1 val. 

20 min. 

19 Semas 19

Pastarųjų 
dienų 
šventųjų 
Jėzaus 
Kristaus 
bažnyčia

Pradėtos 
aukštojo 
mokslo 
studijos: 
dabar – 
akade-
minės 
atostogos

Misionie-
riauja Vilnius 1 val. 

20 min.

20 Dži-
mas 20

Pastarųjų 
dienų 
šventųjų 
Jėzaus 
Kristaus 
bažnyčia

Pradėtos 
aukštojo 
mokslo 
studijos: 
dabar – 
akade-
minės 
atostogos

Misionie-
riauja Vilnius 1 val. 

20 min.



Nr.
Pa-
keistas 
vardas

Am-
žius

Religinė 
bendruo-
menė

Išsilavini-
mas

Užsiėmi-
mas Miestas Interviu 

trukmė

21 Ala-
nas 20

Pastarųjų 
dienų 
šventųjų 
Jėzaus 
Kristaus 
bažnyčia

Pradėtos 
aukštojo 
mokslo 
studijos: 
dabar – 
akade-
minės 
atostogos

Misionie-
riauja Vilnius 1 val. 

20 min.

22 Vilma 35
Krišnos 
sąmonės 
bendrija

Aukštasis 
universite-
tinis 

Motinys-
tės atosto-
gose

Vilnius 37 min.

23 Gerda 36
Krišnos 
sąmonės 
bendrija

Aukštasis 
universite-
tinis

Motinys-
tės atosto-
gose

Vilnius 34 min.

24 Saulė 12
Krišnos 
sąmonės 
bendrija

Vidurinė 
mokykla

Mokosi 
mokyk- 
loje

Vilnius 34 min.

25 Ro-
mas 39

Krišnos 
sąmonės 
bendrija

Aukštasis 
universite-
tinis

Dirba Kėdai-
niai 24 min.

26 Vytau-
tas 47

Krišnos 
sąmonės 
bendrija

Aukštasis 
neuniver-
sitetinis

Dirba Kėdai-
niai 19 min.
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